
ЗВІТ 

про базове відстеження результативності регуляторного акта - проекту 

рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

«Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових 

відходів» 

 

1. Вид та назва регуляторного акту: проект рішення Виконавчого 

комітету Міської ради міста Кропивницького «Про затвердження норм 

надання послуг з вивезення побутових відходів». 

2. Виконавець заходів по відстеженню: Головне управління житлово-

комунального господарства Міської ради міста Кропивницького. 

3. Цілі прийняття акту: 

 затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів;  

 покращення екологічної та санітарно-епідеміологічного ситуації в 

місті; 

 створення відповідних умов для забезпечення споживачів якісними 

послугами з організації збирання, вивезення твердих побутових 

відходів, що утворюються на території міста Кропивницького. 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності:                

з 05.03 — 30.03.2018р.  

5. Тип відстеження: Базове відстеження. 

6. Методи одержання результатів з відстеження результативності: 

статистичний. 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних. 

Відстеження результативності було здійснено: 

аналіз статистичної звітності за ф. №1-відходи за 2016-2017 рік, наданої 

ТОВ “ЕКОСТАЙЛ”, щодо вивезення відходів протягом звітного періоду — 

річний; 

розгляд інформації Головного управління житлово-комунального 

господарства Міської ради міста Кропивницького щодо кількості 

ліквідованих несанкціонованих сміттєзвалищ за звітний період — за рік; 

визначення рівня оплати споживачами за отримані послуги з вивезення 

побутових відходів. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта  

Назва показника 2016р. 2017р. 

Обсяг вивезення побутових 

відходів, т 
55318,88 58752,69 

Кількість ліквідованих 

несанкціонованих 

сміттєзвалищ, од. 

65 112 

Рівень сплати споживачами 

за отримані послуги з 

вивезення побутових 

відходів, % 

90 92 
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9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей. 

Встановлення норми надання послуг з вивезення побутових відходів, в 

основу яких покладені дослідження, яке здійснено Державним 

підприємством «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний 

інститут міського господарства» Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України (м. Київ) у 

відповідності до наказу Міністерства з питань житлово-комунального 

господарства України № 259 від 30.07.2010 р. 

В подальшому оцінка результатів реалізації регуляторного акта та 

ступеня досягнення визначеної мети буде здійснюватися під час проведення 

повторного та періодичного відстежень. 

 

 

 

Начальник Головного управління 

житлово-комунального господарства                                            В. Кухаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Павлова  24 85 93 


