
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Криворізької міської ради 
Дніпропетровська область 

 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ  

 
Про Порядок видачі дозволу 

 на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами 
 

З метою забезпечення виконання вимог Законів України "Про охорону 
навколишнього природного середовища", "Про відходи", запобігання 
забрудненню навколишнього природного середовища, зменшення обсягів 
утворення відходів, упровадження економічного механізму 
природокористування, відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 
03.08.1998 № 1218 "Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і 
перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів", від 21.05.2009 № 526 
"Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у 
сфері господарської діяльності", керуючись  Законами України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", "Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності", виконком міської ради вирішив: 
   
  1. Затвердити  Порядок видачі дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з 
небезпечними відходами (додаток). 

2. Встановити, що дозволом на експлуатацію об’єкта поводження з 
небезпечними відходами є рішення виконкому міської ради. 

 
3. Управлінням екології, розвитку підприємництва, організаційно-

протокольної роботи, відділам з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю, інформатизації виконкому міської ради (Филимонов В.І., 
Рижкова І.О., Зеленська Л.І., Полтавець А.А., Білогай О.Ю.) забезпечити в         
10-денний термін, згідно з регламентом, інформування населення міста про 
зміст рішення та внесення його до реєстру документів виконкому міської ради.
  

4. Управлінню екології виконкому міської ради забезпечити виконання 
заходів   щодо  проведення  базового,  повторного  та  періодичного  відстежень 
результативності дії цього рішення відповідно через шість місяців, один рік та 
раз на кожні наступні три роки з оприлюдненням звітів у Криворізькій міській 
комунальній газеті "Червоний гірник та на офіційній сторінці виконкому 
міської ради в мережі Інтернет у терміни, визначені чинним законодавством. 

 
5. Муніципальному бюро апарату міськради і виконкому         

(Романовській Н.І.) внести відповідні зміни до рішення виконкому міськради 



від 08.07.2009 № 213 "Про організацію взаємодії учасників єдиного дозвільного 
центру м. Кривого Рогу". 

  
6. Рішення набуває чинності з моменту офіційного оприлюднення у 

Криворізькій міській комунальній газеті "Червоний гірник". 
 
7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Павлова К.Ю. 
 

                                  Додаток  до  проекту  
  рішення виконкому міськради 

         
          
Порядок 

видачі дозволу на експлуатацію об’єкта 
поводження з небезпечними відходами 

 
1. Загальні положення 

 
1.1. Порядок видачі дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з 

небезпечними відходами (надалі – Порядок) розроблено відповідно до Законів 
України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", 
"Про місцеве самоврядування в Україні", "Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності" та Постанов Кабінету Міністрів України від 
03.08.1998 № 1218 "Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і 
перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів" (зі змінами, внесеними 
Постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1518), від 21.05.2009 
№ 526 "Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного 
характеру у сфері господарської діяльності". 

1.2. Порядок регулює видачу суб’єктам господарювання дозволу на 
експлуатацію об’єкта (місця) збирання, зберігання, оброблення, утилізації, 
видалення, знешкодження та захоронення небезпечних відходів на території 
міста.    

1.3. Небезпечні відходи – це відходи, фізичні, хімічні чи біологічні 
характеристики яких створюють чи можуть створити значну небезпеку для 
навколишнього природного середовища та здоров'я людини та вимагають 
спеціальних методів і засобів поводження з ними. 

Об’єкти поводження з відходами – це місця чи об’єкти, що 
використовуються для збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, 
знешкодження та захоронення. 

Суб’єкт права власності на відходи (надалі-власник відходів) володіє, 
користується і розпоряджається відходами в межах, визначених 
законодавством. 



1.4. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб’єктів господарювання, у 
власності або користуванні яких є хоча б один об’єкт поводження з 
небезпечними відходами, крім тих, які звільняються від одержання лімітів на 
утворення та розміщення відходів, а саме власників відходів: 

- для яких платежі за розміщення відходів усіх класів небезпеки не 
перевищують 10 гривень на рік; 

- побутових, що уклали договори на їх розміщення з підприємствами 
комунального господарства; 

- які одержали ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як 
вторинної сировини. 

1.5. Суб’єкти господарювання, які здійснюють або планують здійснювати 
діяльність у сфері поводження з небезпечними відходами та експлуатують 
об'єкти поводження з відходами на території міста, повинні отримати дозвіл на 
експлуатацію зазначених об’єктів. 

 
2. Порядок видачі дозволу 

 
2.1. Для одержання дозволу суб’єктам господарювання необхідно подати 

до муніципального бюро апарату міськради і виконкому такі документи: 
- заяву на отримання дозволу згідно зі встановленою формою (додаток); 
- наказ суб’єкта господарювання про призначення відповідальних осіб у 

сфері поводження з небезпечними відходами;  
- копію ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з 

небезпечними відходами (у разі утворення та розміщення небезпечних відходів, 
включених до розділу А Жовтого переліку відходів, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 р. № 1120); 

- копію ліміту на утворення та розміщення відходів за попередній рік та 
розрахунок на утворення та розміщення відходів за формою проекту ліміту, 
оформленого згідно з Порядком розроблення, затвердження і перегляду лімітів 
на утворення та розміщення відходів, затвердженим Постановою Кабінету 
Міністрів України від 03.08.1998 № 1218 (зі змінами, внесеними Постановою 
Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1518); 

- довідки суб’єкта господарювання про питомі показники утворення 
відходів; про наявність установок (потужностей) з видалення відходів; про 
наявність потужностей з утилізації відходів; 

- копії договорів (контрактів) на передачу відходів іншим власникам (у 
разі відсутності у власника відходів підтвердженого документально дозволу на 
утилізацію чи розміщення небезпечних відходів на своїй території); 

- копію висновку санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об’єкта  
поводження з  відходами; 

- копію даних лабораторних досліджень про склад і властивості відходів, 
що утворюються, а також ступінь їх небезпечності для навколишнього 
природного середовища та здоров'я людини; 



- звіт про виконання планових заходів у сфері поводження з відходами за 
попередній рік; 

- перспективний план заходів у сфері поводження з відходами, 
спрямований на зменшення обсягів утворення відходів і запобігання їх 
негативному впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людини; 

- план локалізації та ліквідації аварії на об'єкті поводження з небезпечними 
відходами, погоджений із спеціально уповноваженими органами виконавчої 
влади; 

- копію договору обов’язкового страхування відповідальності за шкоду, 
яка може бути заподіяна аваріями на об’єкті поводження з небезпечними 
відходами життю, здоров'ю, майну фізичних та/або юридичних осіб; 

- копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання.  
Заява та документи подаються адміністратору муніципального бюро 

апарату міськради і виконкому (надалі - адміністратор) особисто суб’єктом 
господарювання, його уповноваженою особою або рекомендованим листом.  У 
разі надання заяви та документів рекомендованим листом, підпис заявника 
підлягає нотаріальному засвідченню. 

Адміністратор у присутності заявника перевіряє пакет документів, звіряє 
ксерокопії документів з оригіналом, реєструє заяву у журналі, який ведеться за 
зразком, встановленим Державним комітетом України з питань регуляторної 
політики та підприємництва, формує дозвільну справу, веде та забезпечує її 
збереження. 

У день реєстрації заяви або наступного робочого дня адміністратор 
передає засвідчені своїм підписом копії заяв та пакет документів до управління 
екології виконкому міської ради. 

2.2. Управління екології виконкому міської ради протягом 3 робочих днів 
розглядає пакет документів та в термін, визначений Регламентом виконкому 
міської ради, готує проект рішення про надання дозволу на експлуатацію 
об’єкта поводження з небезпечними відходами (або його відмову).  

У разі звернення суб’єкта господарювання про видачу вищезазначеного 
дозволу на початок здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними 
відходами, при збільшенні обсягів утворення відходів, улаштуванні нових 
місць зберігання здійснюється обстеження об’єкта спеціалістами управління 
екології виконкому міськради з виїздом на місце та складання відповідного 
акта. 

Проект рішення про відмову у наданні дозволу на експлуатацію об’єкта 
поводження з небезпечними відходами готується у випадках: 

- невідповідності зазначених у документах відомостей; 
- експлуатації об’єкта поводження з небезпечними відходами з 

порушенням вимог природоохоронного законодавства за поданням відповідних 
органів державного контролю (нагляду). 

У рішенні про відмову у наданні дозволу на експлуатацію об’єкта 
поводження з небезпечними відходами в обов’язковому порядку зазначаються 
підстави відмови з посиланням на чинне законодавство України.  



2.3. Перший примірник рішення про надання дозволу на експлуатацію 
об’єкта поводження з небезпечними відходами або відмову у його наданні 
передається протягом двох робочих днів адміністратору для видачі заявникові, 
а другий - зберігається в управлінні екології виконкому міської ради.  

2.4. Адміністратор вносить відомості щодо прийнятого рішення про 
надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними 
відходами або відмову у його наданні до реєстру документів дозвільного 
характеру.  

2.5. У разі отримання відмови у наданні дозволу на експлуатацію об’єкта 
поводження з небезпечними відходами суб’єкт господарювання має право 
повторно звернутися до виконкому міської ради для отримання дозволу. 

2.6. При повторному розгляді документів не допускається відмова у 
наданні дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними 
відходами з тих самих причин, що стали підставою для попередньої відмови у 
його наданні (за винятком неусунення чи часткового їх усунення заявником).   

2.7. У разі втрати (пошкодження) рішення виконкому міської ради 
суб’єкту господарювання видається дублікат на підставі його заяви. 

2.8. Рішення про надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з 
небезпечними відходами може бути скасовано на підставі відповідного рішення 
виконкому міської ради у разі: 

- подання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою 
заяви про скасування дозволу; 

- припинення юридичної особи (смерті фізичної особи) – суб’єкта 
господарювання; 

- виявлення порушень під час проведення посадовими особами у сфері 
поводження з небезпечними відходами перевірок додержання законодавства; 

- аварії, вибуху, пожежі, нещасного випадку тощо, якщо в акті 
розслідування цієї події зазначено, що однією з причин є недодержання  
законодавства у сфері поводження з небезпечними відходами. 

Адміністратор протягом двох робочих днів після отримання рішення про 
скасування дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними 
відходами повідомляє про це суб’єкта господарювання. 

2.9. Суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері 
поводження з небезпечними відходами та експлуатують об'єкти поводження з 
небезпечними відходами на території міста, але не отримали дозвіл на 
експлуатацію зазначених об’єктів у встановленому порядку, несуть 
відповідальність згідно з чинним законодавством. 

 
Додаток до  Порядку видачі дозволу 
на експлуатацію об’єкта поводження 
з небезпечними відходами 

                                                                                           
                                                                                          Виконком  Криворізької  міської  ради 



                                                                           
                                                                      Заява 

 
      Відповідно до  статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності” прошу видати  дозвіл на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними 
відходами 
_______________________________________________________________________________ 
                                                   (об’єкт, на який видається документ) 
_______________________________________________________________________________________________ 
                                               (місце знаходження (адреса) об’єкта, на який видається документ) 
________________________________________________________________________________________________            
                                                   (вид діяльності згідно з КВЕД) 

________________________________________________________________________________ 
                                                 (у давальному відмінку повне найменування  юридичної особи 
 
________________________________________________________________________________________________ 
                                               або  прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
                           (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,    ідентифікаційний номер фізичної особи - платника 
                                                                 податків та інших обов'язкових платежів) 
________________________________________________________________________________________________ 
           (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи/ фізичної особи-підприємця/ уповноваженої 
особи)  
 
________________________________________________________________________________________________ 
                           (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця)            
                                                                                                    ___________________________ 
           (телефон)                                                                                                                                                 (телефакс)  
________________________________________________________________________________________________ 
                                                                           (фактичне місцезнаходження )  
 
 
 
Документи, що додаються до заяви:                                                                                                                         
 
- наказ суб’єкта господарювання про призначення відповідальних осіб у сфері поводження з 
небезпечними відходами;  
- копія ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (у разі 
утворення та розміщення небезпечних відходів, включених до розділу А Жовтого переліку 
відходів, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 13 липня 2000 р. № 
1120); 
- копія ліміту на утворення та розміщення відходів за попередній рік та розрахунок на 
утворення та розміщення відходів за формою проекту ліміту, оформленого згідно з 
Порядком розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення 
відходів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1218 (зі 
змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1518); 
- довідки суб’єкта господарювання про питомі показники утворення відходів; про наявність 
установок (потужностей) з видалення відходів; про наявність потужностей з утилізації 
відходів; 
- копії договорів (контрактів) на передачу відходів іншим власникам (у разі відсутності у 
власника відходів підтвердженого документально дозволу на утилізацію чи розміщення 
небезпечних відходів на своїй території); 
- копія висновку санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об’єкта  поводження з  
відходами; 



- копія даних лабораторних досліджень про склад і властивості відходів, що утворюються, а 
також ступінь їх небезпечності для навколишнього  природного середовища та здоров’я  
людини; 
- звіт про виконання планових заходів у сфері поводження з відходами за попередній рік; 
- перспективний план заходів у сфері поводження з відходами,  спрямованих на зменшення 
обсягів утворення відходів і запобігання їх негативному впливу на навколишнє природне 
середовище  та здоров’я людини; 
- план локалізації та ліквідації аварії на об'єкті поводження з небезпечними відходами, 
погоджений із спеціально уповноваженими органами виконавчої влади; 
- копія договору обов’язкового страхування відповідальності за шкоду, яка може бути 
заподіяна аваріями на об’єкті поводження з небезпечними відходами життю, здоров'ю, майну 
фізичних та/або юридичних осіб; 
- копія  свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання. 
  
 

Дата                                                                                                 М.П.__________________            
                                                                                                         (підпис керівника юридичної особи,  

                           фізичної особи - підприємця, 
                            уповноваженої особи)     

Заповнюється адміністратором 
_____________________200__р. 
     (дата надходження заяви)                                                                реєстраційний номер__________ 
                                                                                                  _______________________________    
_____________________________ 
     (підпис)                                                                             (ініціали та прізвище адміністратора)



Аналіз 
регуляторного впливу до проекту регуляторного акта - рішення  

виконкому Криворізької міської ради 
«Про Порядок видачі дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з 

небезпечними  відходами» 
 

 
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати 

шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінки 
важливості цієї проблеми. 

Згідно з Постановою Кабінету  Міністрів України від 03.08.2002 № 1218 
«Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на 
утворення та розміщення відходів» суб'єктам господарювання для отримання  
лімітів на утворення і розміщення  відходів необхідно дозвіл на експлуатацію 
об'єктів поводження з небезпечними відходами, який видається органом 
місцевого самоврядування у порядку, визначеному законодавством.  

 Проблема полягає в тому, що на теперішній час порядок видачі 
зазначеного дозволу на загальнодержавному рівні не визначено.  

Прийняття  регуляторного акта - рішення виконкому міської ради «Про 
Порядок видачі дозволу на експлуатацію об’єкта поводження  з небезпечними  
відходами» дасть змогу привести процедуру видачі дозволу на експлуатацію 
об'єкта поводження з небезпечними відходами відповідно до вимог чинного 
законодавства та забезпечити прозорість і ясність здійснення цієї процедури. 

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

за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання. 
Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових 

механізмів і потребує вирішення шляхом затвердження виконкомом 
Криворізької міської ради Порядку видачі дозволу на експлуатацію об’єкта 
поводження з небезпечними відходами, необхідність якого обумовлена  
Законом України «Про відходи» та Постановами Кабінету Міністрів України 
від 03.08.2002 № 1218 «Про затвердження  Порядку розроблення, затвердження 
і перегляду лімітів на утворення  та розміщення відходів», від 21.05.2009 № 526 
«Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у 
сфері господарської діяльності». 

 У разі незапровадження регуляторного акта суб'єкти господарювання 
будуть позбавлені можливості отримувати ліміти  на утворення та розміщення 
відходів. 

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

за допомогою діючого регуляторного акта або внесення змін до нього. 
Відсутній діючий регуляторний акт, за допомогою якого може бути 

розв'язана визначена проблема.  
 
 



4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого 
регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат 
та вигод суб’єктів господарювання, територіальної громади та органів 
місцевого самоврядування внаслідок дії регуляторного акта. 

При подальшій дії цього рішення виконкому міськради очікується 
наступне. 
Сфера інтересів Вигоди Витрати 

Для територіальної 
громади міста 

Запобігання забрудненню 
навколишнього 
природного середовища  

Економічні витрати відсутні 

Для суб’єктів 
господарювання  

Створення умов для  
отримання лімітів на 
утворення та розміщення 
відходів; забезпечення 
експлуатації об’єкта 
поводження з 
небезпечними відходами 
відповідно до вимог 
законодавства 

Витрати, пов’язані з 
підготовкою документів для 
отримання дозволу, 
відповідно до чинного 
законодавства  

Для органів 
місцевого 
самоврядування  

Нагляд та контроль у 
сфері поводження з 
небезпечними відходами 

Витрати, пов’язані з 
підготовкою документів для 
отримання дозволу, 
відповідно до чинного 
законодавства 

При впровадженні зазначеного проекту рішення відсутні додаткові витрати 
у всіх сферах інтересів. 

 
5. Визначення цілей державного регулювання. 
Метою  регуляторного акта є розроблення порядку видачі дозволу на 

експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами відповідно до 
Закону України «Про відходи» і який до цього часу не визначений на 
законодавчому рівні. 

Зазначений  дозвіл входить до пакета документів, який мають подавати 
суб'єкти господарювання до Державного управління охорони навколишнього 
природного середовища в Дніпропетровській області  для отримання лімітів на 
утворення та розміщення відходів.  

Невидача дозволів на експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними  
відходами є підставою для відмови суб'єктам господарювання у розгляді 
Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у 
Дніпропетровській області пакета документів, безлімітного утворення відходів 
виробничої діяльності та забруднення ними навколишнього природного 
середовища. 

Крім того, за порушення вимог чинного законодавства до суб'єктів 
господарювання Державною екологічною інспекцією в Дніпропетровській 
області буде вжито відповідних   адміністративних санкцій. Збір за забруднення  



навколишнього природного середовища стягуватиметься у 10-кратному 
розмірі. 

 
6. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів 

досягнення визначених цілей, у тому числі тих, які не передбачають 
безпосереднього державного регулювання господарських відносин. 

Альтернативним способом досягнення визначених цілей могло б бути 
затвердження процедури видачі дозволу на експлуатацію об'єкта поводження з 
небезпечними відходами на загальнодержавному рівні. На теперішній час 
термін внесення змін і доповнень до існуючої нормативно-правової бази не 
встановлено.  

Затвердження порядку видачі дозволу на експлуатацію об’єкта поводження 
з небезпечними відходами є найбільш досконалим способом досягнення 
визначених цілей. Перевага запропонованого способу полягає, насамперед у 
забезпеченні  впорядкованого механізму дозвільної процедури.  

Іншим альтернативним способом є існуючий стан, що полягає у  
відсутності визначеного процесу видачі дозволу. Відсутність прозорої 
процедури видачі дозволів на експлуатацію об’єктів поводження з 
небезпечними  відходами є підставою для відмови   суб'єктам господарювання з 
боку Державного управління охорони навколишнього природного середовища 
в Дніпропетровській області у затвердженні лімітів на утворення та розміщення 
відходів.  

 
 7.   Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення визначених 
цілей.   

Прийняття саме цього регуляторного акта дасть змогу здійснювати 
процедуру видачі дозволу на експлуатацію об’єктів поводження з 
небезпечними  відходами прозоро, з урахуванням інтересів суб'єктів 
господарювання, а також забезпечить  експлуатацію об'єктів поводження з 
небезпечними відходами з дотриманням вимог природоохоронного 
законодавства.    

 
8. Механізми та заходи, які  забезпечать  розв’язання визначених 

проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта. 
З прийняттям запропонованого регуляторного акта буде досягнуто 

розв'язання зазначеної проблеми через упровадження механізму видачі дозволу, 
що забезпечить запобігання забрудненню навколишнього природного 
середовища небезпечними відходами шляхом дотримання суб'єктами 
господарювання вимог природоохоронного законодавства у сфері поводження з 
відходами. 

 
9. Обґрунтування  можливості досягнення визначених цілей у разі 

прийняття запропонованого регуляторного акта. 
У разі прийняття запропонованого регуляторного акта можливе досягнення 

визначених цілей через упорядкування процедури видачі дозволу на 



експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами та приведення її  
відповідно до вимог чинного законодавства у дозвільній сфері. Дозвіл 
видається  виконкомом міськради після перевірки  наданого пакета документів і 
в окремих випадках обстеження об’єкта поводження з небезпечними відходами 
з виїздом на місце. Це спонукатиме суб’єктів господарювання до дотримання 
вимог природоохоронного законодавства у сфері поводження з відходами. 

 
10. Обґрунтування  можливості досягнення визначених цілей з 

найменшими витратами для суб’єктів господарювання, територіальної 
громади та органів місцевого самоврядування. 

Досягнення визначених цілей не залежить від витрат суб'єктів 
господарювання, територіальної громади міста, органів місцевого 
самоврядування та не супроводжується ними. 

 
11. Обґрунтування щодо  вигод, які виникатимуть внаслідок дії 

запропонованого   регуляторного   акта, виправдовують відповідні витрати 
у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно 
визначені. 

Вигоди, які виникатимуть внаслідок дії регуляторного акта,  не можуть 
бути  визначені кількісно. До якісних показників належать: 

- запобігання забрудненню навколишнього природного середовища  
шляхом забезпечення експлуатації об'єкта поводження з небезпечними 
відходами  відповідно до вимог природоохоронного  законодавства; 

- дотримання суб'єктами господарювання вимог природоохоронного 
законодавства у сфері поводження з відходами. 

 
12. Оцінка можливості впровадження  та виконання вимог 

регуляторного акта залежно від ресурсів,  якими  розпоряджаються органи 
державної влади, місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання, які 
повинні впроваджувати та виконувати їх. 

Упровадження регуляторного акта та виконання його вимог не залежить 
від ресурсів органів місцевого самоврядування,  а суб’єкти господарювання 
несуть витрати, пов’язані з підготовкою документів для отримання дозволу, 
відповідно до чинного законодавства. 

 
13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого 

регуляторного акта. 
Єдиним зовнішнім чинником, який може вплинути на дію запропонованого 

регуляторного акта, будуть зміни чинного законодавства у сфері поводження з 
відходами. При їх виникненні регуляторний акт підлягатиме  коригуванню. 

 
14. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного  акта.  
 Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється до 

прийняття порядку видачі дозволу на експлуатацію об'єктів поводження з 
небезпечними відходами на загальнодержавному рівні. 



 У разі потреби до регуляторного акта  вноситимуться  зміни  за 
підсумками аналізу відстеження його результативності. 

 
15.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта. 
До кількісних показників його результативності належить кількість: 
- виданих дозволів; 
- скасованих рішень виконкому міської ради про надання   дозволу на 

експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами; 
- одержаних в Державному управлінні охорони навколишнього природного 

середовища в Дніпропетровській області лімітів на утворення та розміщення 
небезпечних відходів. 

 
16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися 

відстеження результативності дії регуляторного акта у разі  його  
прийняття. 

Результативність дії цього регуляторного акта буде постійно 
відстежуватися управлінням екології виконкому міськради шляхом ведення 
обліку видачі дозволів на експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними  
відходами на території міста та отримання суб’єктами господарювання в 
Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в 
Дніпропетровській області лімітів на утворення та розміщення небезпечних 
відходів.  

 
 

Розробник проекту рішення виконкому міської ради та аналізу його 
регуляторного впливу: управління екології виконкому міськради,         
тел. 92-13-63, каб. 408. 


