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Звіт
про базове відстеження результативності регуляторного акту
«Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів для
населення багатоповерхових будинків», затвердженого рішенням виконкому
Красноармійської міської ради від 02.10.2014 № 248
1. Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності якого
здійснюється
Рішення виконкому Покровської міської ради від 02.10.2014 № 248 «Про
затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів для населення
багатоповерхових будинків».
2.

Назва

виконавця

заходів

з

базового

відстеження

результативності

регуляторного акта
Комунальне підприємство «Управління міського господарства».
3. Цілі прийняття акта
Додержання принципів державної регуляторної політики та виконання вимог Закону
України «Про відходи» та постанови КМУ «Про затвердження Правил надання послуг з
вивезення побутових відходів».
Основними цілями прийняття зазначеного регуляторного акту є реалізація
державної політики в сфері поводження з відходами, створення належних правових
підстав та умов надання послуг з вивезення твердих побутових відходів в м. Покровську
Донецької області; створення відповідних умов для забезпечення споживачів якісними
послугами з організації збирання, вивезення твердих побутових відходів.
4. Строк виконання заходів із базового відстеження результативності
регуляторного акта
З 11.06.2018 по 11.07.2018
5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)
Базове
6. Методи одержання результатів відстеження
Відстеження

результативності

статистичним шляхом та аналізу даних.

зазначеного

регуляторного

акта

здійснено

2
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а
також способи одержання даних
Базове відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось
шляхом відстеження результативності використання наданих послуг з вивезення
побутових відходів для населення багатоповерхових будинків у м. Покровську Донецької
області по 01.07.2018 року.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
- досягнуто певні цілі та розв'язано завдання щодо ефективного стимулювання у
сфері поводження з відходами;
- врегульований порядок надання послуг зі збирання та вивезення твердих
побутових відходів та недопущення несанкціонованих смітників на території міста
Покровська;
- активізована діяльність населення з вивезення твердих побутових відходів;
- дотримується виконання вимог законодавчих та нормативних актів щодо надання
послуг з вивезення твердих побутових відходів;
- поліпшено стан навколишнього природного середовища та санітарного стану
населеного пункту;
- покращена якість якісних послуг з вивезення твердих побутових відходів та
підвищено рівень обслуговування споживачів;
- встановлена економічно-обґрунтована плата за право користування послугами з
вивезення твердих побутових відходів;
9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
Обсяг наданих послуг із вивезення побутових відходів є кількісним показником
результативності дії регуляторного акта.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення мети будуть
визначені при повторному дослідженні.
Повторне відстеження результативності буде проведено через рік після базового
відстеження

регуляторного

акту.

За

результатами

повторного

відстеження

при

співставленні з результатами базового відстеження буде визначена ефективність та
доцільність акту.
Регуляторний акт відповідає принципам державної регуляторної політики.
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