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ЗВІТ
про базове відстеження результативності дії регуляторного акта – рішення
виконавчого комітету Старобільської міської ради від 28.05.2019 № 140
«Про коригування тарифу на послугу з поводження з побутовими
відходами в м. Старобільськ, яка надається КП «Благоустрій
м. Старобільськ» Старобільської міської ради Луганської області»
На виконання ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» було здійснено базове відстеження
результативності регуляторного акта, з метою досягнення
цим актом
визначених цілей.
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3.

Назва виконавця
заходів з відстеження
Цілі прийняття акта

sk

2.

Данні відстеження
3
Рішення виконавчого комітету Старобільської
міської ради від 28.05.2019 № 140 «Про
коригування тарифу на послугу з поводження
з побутовими відходами в м. Старобільськ,
яка надається
КП
«Благоустрій
м. Старобільськ» Старобільської міської ради
Луганської області»
Виконавчий комітет Старобільської міської
ради
1. Забезпечення беззбиткової діяльності КП
«Благоустрій м.Старобільськ», як надавача
послуг, та якісне надання послуг споживачам у повному обсязі.
2. Забезпечення своєчасної виплати заробітної
плати
працівникам
КП
«Благоустрій
м.Старобільськ».
3. Придбання необхідних матеріальних
ресурсів для надання якісних послуг
споживачам та сплату податків до бюджету.
з 30.05.2019 по 12.06.2019

el

№
Зміст
1
2
1. Вид та назва
регуляторного акта,
результативність якого
відстежується

Строк виконання
заходів з відстеження

5.
6.

Тип відстеження
Методи одержання
результатів
відстеження
Дані та припущення,
на основі яких
відстежувалася
результативність, а
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4.

Базове
Відстеження результативності зазначеного
регуляторного
акта
здійснювалося
статистичним методом.
Даними
відстеження
результативності
регуляторного акта є статистичні показники, а
саме кількість та обсяг наданих послуг з
поводження з побутовими відходами та
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кількість укладених договорів на отримання
цього виду послуги.

Кількісні та якісні
значення показників
результативності

1)
2017 рік:
- кількість укладених договорів на вивезення
ТПВ (крім населення) – 157;
- отримано за послуги з вивезення ТПВ (крім
населення) на суму – 845757,15 грн.
2) 2018 рік:
- кількість укладених договорів на вивезення
ТПВ (крім населення) – 122;
- отримано за послуги з вивезення ТПВ (крім
населення) на суму – 488800,35 грн.
3) 5 місяців 2019 року:
- кількість укладених договорів на вивезення
ТПВ (крім населення) – 45;
- отримано за послуги з вивезення ТПВ (крім
населення) на суму – 415195,71 грн.
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також способи
одержання даних
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1)
Сфера інтересів підприємств, установ,
організацій та суб’єктів підприємницької
діяльності:
вигоди: надання своєчасної та якісної
послуги з поводження з побутовими
відходами;
витрати: оплата послуги з поводження з
побутовими
відходами
за
економічно
обгунтованим тарифом.
2)
Сфера інтересів надавача послуги - КП
«Благоустрій м.Старобільськ»:
- вигоди: стабілізація фінансово-економічного
стану підприємства, своєчасна виплата
заробітної плати та податкових платежів;
- витрати: збільшення витрат на заміну
зношених основних фондів, модернізація або
технічне переобладнання основних засобів за
рахунок отриманого прибутку, додаткові
витрати часу на укладання угод та проведення
розрахункових операцій.
3) Сфера інтересів органу місцевого
самоврядування виконавчого комітету
Старобільської міської ради:
вигоди: поліпшення санітарного стану у
місті, відсутність скарг та звернень від
громадян, покращення іміджу міста;
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Спеціаліст з питань житловокомунального господарства
відділу з питань ЖКГ та коммайна
виконавчого комітету
Старобільської міської ради
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9.

витрати:
зменшення
фінансового
навантаження на міський бюджет.
4) Сфера інтересів громади міста:
- вигоди: створення сприятливого для
життєдіяльності
людей
довкілля
та
епідеміологічного благополуччя населення;
- витрати: оплата послуги з поводження з
побутовими
відходами
за
економічно
обґрунтованими тарифам.
Оцінка результатів
За
результатами
базового
відстеження
реалізації
результативності
зазначеного
рішення
регуляторного акта та можливо зробити висновок, що даний
ступеня досягнення
регуляторний акт має достатній попит серед
визначених цілей.
суб’єктів-користувачів
послуги
на
час
прийняття
виконавчим
комітетом
Старобільської міської ради. Протягом періоду
відстеження, скарги та звернення від
користувачів послуги
на якість надання
послуги з поводження з побутовими відходами
значно зменшилися.

В. ЛУГАНСЬКИЙ

