
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМIТЕТ 

Криворізької  міської  ради   
 

Дніпропетровська   область 
 

П Р О Е К Т  Р I Ш Е Н Н Я  
 
 
 
Про затвердження  
середньорічних норм накопичення  
твердого побутового сміття 
 

З метою своєчасного забезпечення санітарної очистки міста, приведен-
ня існуючих норм накопичення твердого побутового сміття відповідно до 
фактичних, враховуючи звернення ТОВ „Екоспецтранс”, акт ТОВ „ Укрко-
мунНДІпрогрес” ( Харків) від 02.10.2008, згідно з Постановою Кабінету  
Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 „Про затвердження Правил надання 
послуг з вивезення побутових відходів”, Наказом Міністерства будівництва, 
архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.01.2006 
№ 7 „Про затвердження Норм утворення твердих побутових відходів для 
населених пунктів України”, керуючись Законами України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, „Про охорону навколишнього природного сере-
довища”, „ Про відходи”, виконком міської ради вирішив: 

 
1. Затвердити середньорічні норми накопичення твердого побутового 

сміття для всіх груп споживачів міста (додаток). 
 
2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконкому міськради 

від 13.08 2004 № 487 „ Про затвердження середньорічних норм накопичення 
твердого побутового сміття”.  
  
 3. Управлінням житлово-комунального господарства, розвитку підпри-
ємництва, організаційно - протокольної роботи, відділу інформатизації та 
якості виконкому міської ради (Горшенков В.К., Рижкова І.О., Зеленська Л.І., 
Білогай О.Ю.), редакції Криворізької міської комунальної газети „Червоний 
гірник”      (Штельмах В.В.), комунальному підприємству ТРК „Рудана” (Не-
красова І.Ф.) забезпечити в 10-денний термін, згідно з регламентом, інфор-
мування населення міста у засобах масової інформації та на офіційній сторі-
нці виконкому міськради в мережі Інтернет у підрозділі „Регуляторна полі-
тика” розділу „Розвиток підприємництва” про зміст цього рішення та введен-
ня його  до реєстру документів виконкому міської ради. 
 
 4.Управлінню житлово-комунального господарства виконкому міської 
ради забезпечити виконання заходів щодо проведення базового, повторного 
та періодичного відстежень результативності дії  цього рішення відповідно 
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через шість місяців, один рік та раз на кожні три роки. Звіт оприлюднити у 
Криворізькій міській комунальній газеті „Червоний гірник” та на офіційній 
сторінці виконкому міськради в мережі Інтернет у терміни, визначені чинним 
законодавством. 
 
 5.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Вербицького Г. П. 
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Додаток до проекту 
 рішення виконкому  міськради 

  
Середньорічні норми накопичення твердого побутового сміття 

 

№ 
з/п                    Об’єкт  Розрахункова 

одиниця 

Річна 
норма накопи-

чення 
на одиницю, 

м3  
1 2 3 4 

1.    Багатоквартирні та одноквар-
тирні будинки з наявністю усіх 
видів благоустрою ( газ, 
центральне опалення, водопро-
від, каналізація) 

один мешканець 2,27 

2.  Багатоквартирні будинки за 
відсутністю одного або двох з 
видів благоустрою 

 
-„- 

 
2,36 

3.  Індивідуальні будинки з приса-
дибною ділянкою 

-„- 2,52 

4. Готелі одне місце 1,00 
5. Гуртожитки -„- 0,60 
6. Санаторії, пансіонати, будинки 

відпочинку 
-„- 1,40 

7. Лікувально-профілактичні за-
клади: 
- лікарня 
- поліклініка 

 
 

одне ліжко 
одне відвідування 

 
 

0,80 
0,02 

8. Навчальні заклади: 
- вищий і середній спеціальний 
- школа 
- школа-інтернат 
- профтехучилище 
- дитячий дошкільний заклад 

 
один студент 
один учень 

-„- 
-„- 

одне місце 

 
0,12 
0,10 
0,55 
0,50 
0,30 

9. Підприємства торгівлі: 
-магазин з продажу непро-
довольчих товарів 
- магазин з продажу продоволь- 
чих товарів 
- ринок 

 
 

1м2  
торговельної  

площі 

 
 

             0,25 
 

0,45 
             0,4 

10. Підприємства громадського 
харчування: 
- ресторан 
 

 
 

одне посадкове 
місце 

 
 

1,8 
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- кафе, їдальня -„- 0,67 

1 2 3 4 
11. Склади 1м2 площі 0,055 
12. Адміністративні і громадські 

установи та організації 
одне робоче місце 0,32 

13. Заклади культури і мистецтва одне місце 0,21 
14. Підприємства побутового об-

слуговування 
одне робоче місце 1,04 

15. Вокзали, аеропорти 1м2 площі залу 
очікування 

0,58 

16. Кемпінги, автостоянки 1м2 площі 0,04 
17. Пляжі (курортний сезон) 1м2 території 0,09 
 Відходи 
18. Великогабаритні відходи * по фактичному обсягу утворення  
19. Ремонтні відходи ** по фактичному обсягу утворення 
 
 
* великогабаритні відходи - тверді відходи, розміри яких перевищують        
50 х 50 х 50 сантиметрів, що не дає змоги розмістити їх у контейнерах до    
1,1 куб. метра; 
** ремонтні відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що 
утворилися під час проведення у житловому будинку, окремій квартирі, бу-
динку громадського призначення капітального та поточного ремонту, пере-
планування, переобладнання, прибудові тощо. 
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    Аналіз регуляторного 

                   впливу до проекту регуляторного акта-рішення виконкому  
міськради „Про затвердження середньорічних норм накопичення  
                                    твердого побутового сміття” 
 

 
 
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шля-

хом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важ-
ливості цієї проблеми. 

Проблема, яку планується розв'язати з прийняттям цього рішення, по-
лягає у необхідності затвердження нових норм накопичення твердих побуто-
вих відходів ( надалі - ТПВ), які б відповідали фактичному їх накопиченню. 
Це пов'язано зі зміною умов життя, зростанням кількості товарів, які розфа-
совано в індивідуальну тару та упаковку. 

Обстеження, яке проводило ТОВ "УкркомунНДІпрогрес", показало, що 
фактичні норми накопичення ТПВ вище ніж діючі в місті. Відмічається чітка 
тенденція щорічного зростання обсягу ТПВ. Все це вказує на невідповідність 
розміру затверджених норм фактичним показникам накопичення ТПВ,  необ-
хідність їх перегляду та затвердження. 

 
2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана 

за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання. 
            Проблема щодо затвердження нових норм накопичення ТПВ потребує 
місцевого регулювання, тому що визначення розміру послуг для кожного 
мешканця проводиться методом досліджень, у процесі якого визначається 
середня норма накопичення на одного мешканця. Визначити розмір послуг 
по кожному мешканцю окремо немає можливості. Крім того, норми утворен-
ня ТПВ затверджуються органами місцевого самоврядування, уточнення і 
перегляд яких проводиться один раз на 5 років. 
 

3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана 
за допомогою діючого регуляторного акта  або внесення змін до нього. 
              Визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою діючого 
рішення виконкому міської ради від 13.08.2004 № 487 "Про затвердження се-
редньорічних норм накопичення твердого побутового сміття" або внесення 
змін до нього, оскільки існуючі норми накопичення, затверджені ним, є заста-
рілими і не відповідають дійсності, що призводить до щорічних збитків підп-
риємств - виконавців послуг від діяльності, пов’язаної з необхідністю підтри-
мання належного санітарного стану міста, у розмірі близько 1 млн. грн. Тому 
потреба в зміні діючих норм накопичення ТПВ стоїть дуже гостро. Для вирі-
шення цього питання необхідно прийняти новий регуляторний акт, затверди-
ти нові норми накопичення ТПВ, які відповідають фактичним. 
  
 
          4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого 
регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних ви-
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трат та вигод суб’єктів господарювання, територіальної  громади та 
органів місцевого самоврядування внаслідок  дії регуляторного акта. 
          Прийняття цього регуляторного акта надасть можливість зменшити 
збитки від вивезення ТПВ на суму 670 тис. грн. на рік. Для суб'єктів господа-
рювання при затверджених нових нормах накопичення витрати на вивіз та 
складування зменшаться орієнтовно майже  на 300 тис. грн.  Територіальна 
громада міста взагалі не понесе ніяких витрат, окрім мешканців багатоквар-
тирних та індивідуальних жилих будинків з присадибною ділянкою, для яких 
відбудеться підвищення плати за вивезення ТПВ. Процес зовсім не торкнеть-
ся малозабезпечених верств населення, які отримують субсидію. 

Що стосується суб'єктів господарювання, які не мають власних кон-
тейнерів, зміна норм накопичення не понесе за собою суттєвого збільшення 
плати за вивезення ТПВ. 

Суб'єкти господарювання, які мають для накопичення ТПВ власні кон-
тейнери, здійснюють його вивіз власним автотранспортом, розраховуються за 
утилізацію сміття на міських полігонах за фактичними обсягами. Тому таких 
суб'єктів господарювання зміна норм накопичення не торкнеться ніяким 
чином. 

Очікувані вигоди: 
- для суб'єктів господарювання - можливість дотримання вимог чинного 

законодавства у сфері поводження з ТПВ під час здійснення господарської 
діяльності; 

- для суб'єктів господарювання, які здійснюють у місті послуги з виве-
зення ТПВ, прийняття зазначеного рішення  надасть можливість оновити 
автотранспортну техніку та покращити забезпечення матеріально- технічни-
ми ресурсами; 

- для територіальної громади міста - покращення санітарного стану  те-
риторій житлово - громадської забудови, збільшення відрахування у вигляді 
податків від сплати ПДВ  до міського бюджету; 

- для органів місцевого самоврядування - забезпечення організації ви-
конання робіт із санітарної очистки міста  відповідно до діючого законодав-
ства. 
 
Сфера 

інтересів 
Витрати Вигоди 

Ін
те
ре
си

  т
ер
и-

то
рі
ал
ьн
ої

 г
ро

-
ма
ди

 м
іс
та

 

  На сплату вартості 
робіт з вивезення 
ТПВ 

Покращення санітарного стану  територій 
житлово - громадської забудови 
 
 
 
 
   

Ін
те
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си

 
су
б’
єк
ті
в 

го
сп
од
а-

рю
ва
нн
я   На сплату вартості 

робіт з вивезення 
ТПВ  

Можливість дотримання вимог чинного 
законодавства у сфері поводження з ТПВ 
під час здійснення господарської 
діяльності 
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Витрати, пов’язані з 
використанням ад-
міністративних та 
господарських ре-
сурсів, якими роз-
поряджаються орга-
ни місцевого самов-
рядування 

 Надходження коштів до місцевого бюдже-
ту від діяльності суб'єктів господарювання 
при здійснені діяльності з вивезення ТПВ,  
забезпечення організації виконання робіт із 
санітарної очистки міста  відповідно до 
діючого законодавства 
 
 
 
 
 

 
        5. Визначення цілей державного регулювання. 
         Цей регуляторний акт пропонується прийняти з метою забезпечення 
належного санітарно-епідеміологічного стану міста, врегулювання правових 
та господарських відносин підприємств із фізичними особами, суб’єктами 
господарювання, які користуються (планують користуватися) послугами з 
вивезення ТПВ, приведення існуючих норм накопичення ТПВ  відповідно до  
фактичних. 
       
          6. Визначення та оцінка всіх прийнятих альтернативних способів 
досягнення встановлених цілей, у тому числі тих, які не передбачають 
безпосереднього державного регулювання господарських відносин. 
                Альтернативними способами визначення обсягів вказаних послуг 
з вивезення ТПВ є: 
            - залишити державне регулювання питання, що  неможливо у зв’язку з 
невідповідністю затверджених норм накопичення ТПВ фактичним; 
            - внести зміни до рішення виконкому міськради від 13.08.2004 № 487   
„ Про затвердження середньорічних норм накопичення твердого побутового 
сміття” - недоцільно, враховуючи, що вони змінюють додаток на 100%, жод-
на норма не залишається у розмірі, затвердженому зазначеним рішенням. 
          
           7. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення встано-
влених цілей. 
           Спосіб досягнення поставлених цілей з прийняттям запропонованого 
регуляторного акта, тобто визначення норм накопичення ТПВ на одного 
мешканця, це тільки дослідний метод. 

Існуючі норми накопичення ТПВ, у зв'язку з невідповідністю фактич-
ним обсягам їх утворення , не дозволяють достовірно визначити обсяги виве-
зення ТПВ, що, як наслідок, призводять до зриву графіків роботи спеціально-
го автотранспорту. 
         З прийняттям регуляторного акта підприємство буде здійснювати 
розрахунки та планувати вивезення ТПВ  відповідно до прийнятих норм на-
копичення. 
        
         8. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених про-
блем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта. 
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          У разі прийняття запропонованого регуляторного акта у місті буде 
забезпечено більш достовірне планування обсягів вивезення ТПВ, визначена 
потреба в додатковому придбанні спецавтотехніки, матеріально-технічних 
ресурсах, складено більш чіткі графіки вивезення ТПВ  і, як кінцева мета,  
буде покращено санітарний стан територій житлово - громадської забудови . 

 
9. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі 

прийняття запропонованого регуляторного акта. 
             Досягнення запропонованих регуляторним актом встановлених цілей є 
вкрай необхідним для територіальної громади з точки зору дотримання ви-
мог санітарного законодавства, покращення санітарно-епідеміологічного 
стану міста, врегулювання відносин між підприємствами - виконавцями 
послуг та фізичними особами і суб’єктами господарювання. 
 
 

10. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей з най-
меншими витратами для суб’єктів господарювання, територіальної грома-
ди, органів місцевого самоврядування. 
                Збільшення норм накопичення ТПВ дасть можливість: 
           - частково зменшити збитки підприємств - виконавців послуг від виве-
зення ТПВ та покращити їх фінансовий стан;  
          - покращити роботу підприємств - виконавців послуг з вивезення ТПВ 
і, як наслідок, покращити санітарний стан міста;   

- забезпечити організацію виконання робіт із санітарної очистки міста  
відповідно до діючого законодавства. 

На підставі проведених ТОВ „УкркомунНДІпрогрес” (м. Харків) на-
туральних замірів встановлено, що фактичне накопичення ТПВ становить: 

- для повністю упорядкованих будинків - 2,27 м3 на рік; 
- для частково упорядкованих будинків - 2,36 м3 на рік; 
- для приватного сектора - 2,52 м3 на рік.  
 

 11. Обґрунтування щодо вигод, які виникатимуть внаслідок дії 
запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витра-
ти у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно 
визначені. 
            З прийняттям регуляторного акта поліпшиться санітарно - епідеміо-
логічний стан міста, матеріально-технічна база підприємства - виконавця 
послуг з вивезення ТПВ, будуть створені умови для сприяння інвестицій-
ному клімату.  
 
 12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регу-
ляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи 
державної влади, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарю-
вання, які повинні впроваджувати та виконувати їх. 

   Для впровадження вимог регуляторного акта будуть задіяні адмініст-
ративні та господарські ресурси, якими розпоряджаються органи місцевого 
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самоврядування. Впровадження та виконання вимог регуляторного акта зале-
жить від ресурсів суб’єктів господарювання. 
 

13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого 
регуляторного акта. 
         Вплив зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта 
в найближчий час не передбачається. У зв'язку з прийняттям 10 грудня 2008 
року Постанови Кабінету Міністрів України № 1070 „ Про затвердження 
Правил надання послуг з вивезення побутових відходів” Міністерство  жит-
лово-комунального господарства України, управління житлово-
комунального господарства виконкому міськради вважають за доцільне про-
вести роботу з перегляду норм накопичення ТПВ і затвердити нові середньо-
річні норми. 

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на 
дію запропонованого регуляторного акта, та під час проведення базового, 
повторного і періодичного відстежень до нього, у разі необхідності, будуть 
вноситись відповідні зміни. 

 
14. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного 

акта. 
Запропонований строк чинності регуляторного акта встановлюється до 

затвердження органами місцевого самоврядування нових норм накопичення 
ТПВ. 

 
15. Визначення показників результативності регуляторного ак-

та. 
Внаслідок упровадження регуляторного акта міський бюджет отри-

має додаткові надходження від сплати податків підприємствами- виконав-
цями послуг з вивезення ТПВ.  

Показники результативності регуляторного акта:  
-  зменшення кількості несанкціонованих звалищ сміття; 
- можливість придбання рухомого складу спецавтотехніки та кон-

тейнерів для збирання ТПВ; 
- розширення матеріально-технічної бази підприємств-виконавців 

послуг з вивезення ТПВ. 
 
16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відс-

теження результативності регуляторного акта у разі його прийняття. 
         Відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття 
буде здійснюватись через бухгалтерський облік виконаних робіт з вивезення 
ТПВ підприємств-виконавців послуг у місті шляхом відстежень результати-
вності дії цього рішення відповідно через шість місяців, один рік та раз на 
кожні наступні три роки. 
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Розробник проекту рішення виконкому міської ради та аналізу його 

регуляторного впливу є управління житлово-комунального господарства  
виконком     у міської    рад    и (каб. №№ 550, 445,   тел. 440-02-38, 74-63-29,  
74-29-49). 
 
 
    


