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Старобільська міська рада
Луганської області
сьомого скликання

Протокол
засідання постійної комісії з питань
депутатської діяльності, законності, правопорядку та інформації
31 березня 2020 року 09.30

м. Старобільськ
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Всього членів комісії – 5 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А.,
Трубачов С.А., Флят О.О.).
Присутні члени комісії – 3 (Чуприна В.О., Журилов О.І., Моложон М.А.,).
Відсутні члени комісії – 2 (Трубачов С.А., Флят О.О.).
Головуючий: Чуприна В.О
Секретар засідання: Моложон М.А.
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Присутні:
Барабаш С.О. - секретар міської ради,
Ковальов А.А. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради,
Кленька О.М. - заступник головного бухгалтера – провідний спеціаліст
бухгалтерського обліку, в.о. заступника міського голови з фінансових питань
– головного бухгалтера,
Луганський В.І. – керуючий справами (секретар) виконавчого комітету,
Костирко О.Ю. - провідний спеціаліст відділу організаційного забезпечення,
Толок М.В. - керівник КП «Благоустрій м.Старобільськ» Старобільської
міської ради Луганської області.
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Засідання постійної комісії з питань депутатської діяльності, законності,
правопорядку та інформації Старобільської міської ради розпочав Чуприна
В.О. та зазначив, що у засіданні приймають участь 3 члени комісії з 5. Таким
чином кворум є. Запропонував розпочати засідання.
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ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА” - 3,
“ПРОТИ” - 0,
“УТРИМАЛИСЬ” - 0,
Не голосували — 0.
ВИРІШИЛИ: розпочати засідання постійної комісії Старобільської
міської ради з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.
Про коригування тарифу на послугу з поводження з побутовими
відходами в м.Старобільськ, яка надається КП «Благоустрій м.Старобільськ»
Старобільської міської ради Луганської області.
2.

2. Різне

Головуючий Чуприна В.О. запропонував прийняти порядок денний за
основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА” - 3,
“ПРОТИ” - 0,
“УТРИМАЛИСЬ” - 0,
Не голосували — 0
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Будь-яких зауважень, доповнень та змін до запропонованого порядку
денного не надійшло.
Головуючий Чуприна В.О. запропонував прийняти порядок денний в
цілому. Заперечень не надійшло.
ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА” - 3,
“ПРОТИ” - 0,
“УТРИМАЛИСЬ” - 0,
Не голосували — 0
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок дений в цілому.
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1. СЛУХАЛИ: Про коригування тарифу на послугу з поводження з
побутовими відходами в м.Старобільськ, яка надається КП «Благоустрій
м.Старобільськ» Старобільської міської ради Луганської області
Доповідач: Микола Толок
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Обговорення депутатами.
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За результатами обговорення проекту рішення “Про коригування
тарифу на послугу з поводження з побутовими відходами в м.Старобільськ,
яка надається КП «Благоустрій м.Старобільськ» Старобільської міської
ради Луганської області” постійною комісією з питань депутатської
діяльності, законності, правопорядку та інформації міської ради було
встановлено, що проєкт регуляторного акту розроблено на підставі та у
відповідності до Законів України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про житлово-комунальні послуги».
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Основною метою розробки проєкту регуляторного акту є: дотримання та
виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері
поводження з побутовими відходами як Старобільською міською радою та її
виконавчим комітетом, так і КП «Благоустрій м.Старобільськ», як
підприємством, яке надає послуги зі збирання та вивезення твердих
побутових відходів; захист навколишнього природного середовища;
забезпечення належного санітарного стану на території відповідальності
Старобільської міської ради; ліквідація умов для створення стихійних
сміттєзвалищ; сприяння ефективності в роботі у сфері надання послуги з
поводження з побутовими відходами; дотримання вимог державної політики
ціноутворення.
Крім того, метою здійснення місцевого регулювання є забезпечення
беззбиткової діяльності надавача послуги та якісне надання послуги
споживачам - у повному обсязі, забезпечення своєчасної виплати заробітної
плати працівникам КП «Благоустрій м.Старобільськ», а також придбання
необхідних матеріальних ресурсів для надання якісних послуг споживачам та
сплату податків до бюджету.
Проєкт регуляторного акту відповідає принципам державної
регуляторної політики, визначеним ст.4 Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме:
доцільності – запропонований тариф надає можливість поліпшити
фінансовий стан КП «Благоустрій м.Старобільськ», своєчасно оплачувати за
паливно-мастильні матеріали, запасні частини для ремонту машин,
оплачувати податки до бюджету та встановити заробітну плату працівникам,
які надають послугу з поводження з побутовими відходами, гарантовану
галузевою угодою, враховуючи мінімальну заробітну плату в Україні, а
також, як наслідок, задоволення інтересів споживачів в наданні якісних
послуг.
адекватності - згідно з пунктом 2 статті 3 Закону України «Про житлово
- комунальні послуги», до повноважень органів місцевого самоврядування
належить встановлення цін/тарифів на комунальні послуги відповідно до
закону.
ефективності - цілі прийняття проєкту рішення «Про коригування
тарифу на послугу з поводження з побутовими відходами в м.Старобільськ,
яка надається КП «Благоустрій м.Старобільськ» Старобільської міської ради
Луганської області» будуть досягнуті у повній мірі. У разі ухвалення
прийняття регуляторного акту та скоригування тарифу на послугу на
поводження з побутовими відходами, очікується покращення якості послуги,
яка буде надаватися КП «Благоустрій м.Старобільськ», за рахунок придбання
необхідної кількості паливно-мастильних матеріалів, одержання додаткового
прибутку, який буде направлений на ремонт сміттєвозів та іншої техніки для
своєчасного вивезення побутових відходів, забезпечення, поліпшення
санітарно-епідеміологічного стану міста, додержання вимог діючого
законодавства з охорони навколишнього середовища, поповнення
державного та місцевого бюджетів за рахунок своєчасної сплати податків.
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збалансованості - враховує інтереси органу місцевого самоврядування,
суб'єктів господарювання та громадян міста;
передбачуваності - внесено до плану підготовки проєктів регуляторних
актів Старобільською міською радою на 2020 рік, у відповідності до
законодавства проєкт регуляторного впливу розміщено на офіційному сайті
міської ради для оприлюднення з метою отримання зауважень та пропозицій.
прозорості та врахування громадської думки - проєкт оприлюднено з
24.02.2020 на офіційному сайті міської ради з метою отримання зауважень та
пропозицій від юридичних та фізичних осіб.
Розробником надано підписаний аналіз регуляторного впливу
регуляторного акту, відповідно до статті 8 Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Даний
проєкт був оприлюднений на офіційному сайті міської ради з метою
одержання зауважень та пропозицій. Попередньо у місцевому друкованому
виданні - газеті «Телегазета» було розміщено інформаційне повідомлення
щодо оприлюднення проєкту.
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Головуючий Чуприна В.О., запропонував голосувати за основу та в
цілому одним голосуванням. Заперечення щодо голосування за основу та в
цілому — відсутні.
ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА” - 3,
“ПРОТИ” - 0,
“УТРИМАЛИСЬ” - 0,
Не голосували — 0
ВИРІШИЛИ:
проєкт регуляторного акту – рішення виконавчого
комітету Старобільської міської ради «Про коригування тарифу на послугу з
поводження з побутовими відходами в м.Старобільськ, яка надається КП
«Благоустрій м.Старобільськ» Старобільської міської ради Луганської
області» відповідає вимогам Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

ua

2. Різне. Питання для розгляду відсутні.

Голова постійної комісії

Віталій ЧУПРИНА
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Усі питання порядку денного розглянуті.
Засідання постійної комісії запропоновано закрити.
ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА” - 3,
“ПРОТИ” - 0,
“УТРИМАЛИСЬ” - 0,
Не голосували — 0

Микола МОЛОЖОН
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Секретар постійної комісії

