
В И К О Н А В Ч И Й   К О М I Т Е Т 
 

Криворізької  міської  ради   
Дніпропетровська   область 

      
       ПРОЕКТ  РIШЕННЯ 

Про внесення змін у додаток 4  
до рішення виконкому міської  
ради від 28.08.2006 № 557 “Про  
встановлення тарифів на  
послуги з утримання будинків  
та прибудинкових територій   
у м. Кривому Розі” 
 

З метою поліпшення санітарно-епідеміологічного стану міста, 
враховуючи  пропозиції КП «Криворіжспецтранс» та ТОВ «Екоспецтранс»,   
керуючись Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 
від 26.07.2006 №1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на 
послуги 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», виконком міської ради вирішив: 

 1. Внести зміни у додаток 4 до рішення виконкому міської ради від 
28.08.2006 № 557 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання 
будинків та прибудинкових територій  у м. Кривому Розі», виклавши пункт 2  
у новій редакції: 
 «Плата за збір, вивезення та складування твердих побутових і 
негабаритних відходів з урахуванням норми накопичення на одного 
мешканця квартири в місяць складає 3,38 грн., для мешканців житлових 
будинків приватного сектора забудови – 3,45 грн.» 
 2.Управлінню житлово-комунального господарства, відділам інформа- 
тизації  та якості, загальному виконкому     міської  ради (Головченко О.Г., 
Білогай О.Ю., Чорний В.А.), редакції Криворізької міської комунальної 
газети«Червоний гірник»(Штельмах В.В.),    комунальному підприємству 
ТРК «Рудана» (Некрасова І.Ф.)     забезпечити  в  10-денний      термін,    
згідно  
з регламентом, інформування населення міста у засобах  масової інформації 
та на офіційній сторінці виконкому міськради в мережі Інтернет у підрозділі 
«Регуляторна політика» розділу «Розвиток підприємництва» про зміст даного 
рішення та введення його  до реєстру документів виконкому міської ради. 
 3.Управлінню житлово-комунального господарства 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 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. 
 4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань житлово-комунального господарства (Шолох С.В.), 
координацію роботи – на заступника міського голови Ткачука М.С. 
 

Аналіз   
 регуляторного впливу  до проекту рішення виконкому Криворізької 
міської ради «Про внесення змін у додаток 4 до  рішення виконкому 

міської ради від 28.08.2006 № 557 “Про встановлення тарифів на послуги з 
утримання будинків та прибудинкових територій  у м. Кривому Розі” 

 
1. Проблема, яку планується розв’язати  з прийняттям даного рішення 

полягає в тому, щоб привести у відповідність плату за збір, вивезення та 
складування побутових відходів (далі ТПВ) до середньорічних норм 
накопичення згідно з наказом Міністерства будівництва, архітектури та 
житлово-комунального господарства України від 10.01.2006 №7  «Про 
затвердження норм утворення твердих побутових відходів для населення 
України». 

2. Дана проблема щодо організації та регулювання відносин, пов’язаних  з 
приведенням у відповідність діючих у місті норм до фактичних обсягів 
накопичення твердого побутового сміття не може бути розв’язана за 
допомогою ринкових механізмів оскільки, для визначення розміру послуг 
для кожного мешканця проводиться дослідження відповідними інститутами 
та  методом дослідження визначається середня норма накопичення на одного 
мешканця, після чого виконкомом Криворізької міської ради приймається 
відповідне рішення, яким встановлюється розмір сплати з 1 мешканця в 
місяць.    
 3. Діючий регуляторний акт – рішення виконкому міської ради від 
28.08.2006 № 557 “Про встановлення тарифів на послуги з утримання 
будинків та прибудинкових територій  у м. Кривому Розі” не дає можливості 
розв’язати існуючу проблему, тому що наказом Міністерства будівництва, 
архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.01.2006 
№ 7 "Про затвердження Норм утворення твердих побутових відходів для 
населення України" передбачено підвищення норм утворення 
великогабаритних відходів на одного мешканця на 10% від норми утворення 
твердих побутових відходів. 

На сьогоднішній день виникла необхідність переглянути плату за збір, 
вивезення та складування твердих побутових і негабаритних відходів з 
врахуванням норми накопичення на одного мешканця. 

4. Прийняття даного регуляторного акта – рішення виконкому міськради 
надасть можливість підприємствам зменшити збитки від вивозу твердих 
побутових відходів. Показником результативності затвердженого 



регуляторного акту є те, що кошти, які плануються отримувати від сплати за 
послуги будуть направлені на своєчасне вивезення твердого побутового 
сміття, на поліпшення санітарно-епідеміологічного стану міста,  на 
поповнення державного та місцевого бюджетів .  

       
Сфера інтересів Вигоди Витрати 

Громади Забезпечення належного 
санітарно-епідеміологічного 
стану прилеглої 
прибудинкової території 
міста 

Плата за послуги по 
вивезенню та 
складуванню ТПВ 
складає 3,38 грн з 1 
мешканця в місяць  

Суб’єктів 
господарювання 

Збільшення доходів 
спеціалізованих підприємств 
– виконавців послуг з 
вивезення ТПВ 

Збільшення суми витрат 
на вивезення ТПВ 

Держави Забезпечення належного 
санітарно-епідеміологічного  
стану територіальної 
громади міста та стабільні 
надходження обов’язкових 
платежів до бюджетів усіх 
рівнів 

 
Витрати відсутні  
 
 
 

 
 
5. Метою прийняття регуляторного акта  є забезпечення належного 

санітарно-епідеміологічного стану прилеглої прибудинкової території міста, 
шляхом приведення у відповідність діючих норм накопичення твердих 
побутових відходів. 
     6. Альтернативним способом досягнення встановлених цілей 
регуляторного акта є залишення без змін діючого рішення виконкому 
міськради від 28.08.2006 № 557 “Про встановлення тарифів на послуги з 
утримання будинків та прибудинкових територій  у м. Кривому Розі”. 

7. Досягнення зазначених цілей можливе завдяки прийняттю 
запропонованого регуляторного акта, оскільки неможливо визначити обсяг 
негабаритних відходів для кожного мешканця окремо при складуванні на 
контейнерних майданчиках. Визначити накопичення на одного мешканця 
можливо тільки дослідним методом. 

Існуючі норми накопичення в зв’язку з невідповідністю фактичним 
обсягам не дозволяють забезпечити   належний санітарно-епідеміологічний  
стан міста.  

8. Введення в дію такого регуляторного акта надасть можливість : 
- виконавцям послуг з вивезення збору та складування ТПВ своєчасно та в 

повному обсязі виконувати свої договірні зобов’язання; 
 



 - зменшити кількість cкарг до органів місцевого самоврядування щодо 
неналежного санітарно-епідемічного стану міста.        

9. Прийняття запропонованого регуляторного акта надасть змогу 
суб’єктам господарювання – підприємствам - надавачам послуг з вивезення, 
збору та складування ТПВ отримувати додаткові доходи. Населення міста 
отримає більш комфортні умови проживання, буде покращено санітарний 
стан прибудинкових територій та вулиць міста.  

10. Досягнення цим регуляторним актом встановлених цілей: 
для населення : збільшення витрат, але при цьому надасть можливість 

більшій кількості споживачів отримати субсидію, яка є безготівковою 
допомогою по оплаті житлово-комунальних послуг; 

для суб’єктів господарювання: можливість збільшити витрати на 
санітарну очистку міста та збільшення доходів підприємств; 

для держави: створити економічні умови для надходження податкових 
зобов’язань до бюджетів усіх рівнів. 

11. Збільшення розміру плати за збір, вивезення та складування твердих 
побутових і негабаритних відходів з урахуванням норми накопичення на 
одного мешканця квартири та мешканців житлових будинків приватного 
сектора забудови забезпечить належний рівень санітарно-епідеміологічного 
стану міста,  суб’єктам господарювання – збільшення доходів від основної 
діяльності, державі – своєчасне надходження обов’язкових платежів до 
бюджетів усіх рівнів. 

 12. Впровадження та виконання вимог  регуляторного акта не потребує 
витрат з міського бюджету, вплине на збільшення власних доходів суб’єктів 
господарювання. Населення міста отримає нормативний документ, який буде 
регулювати щомісячну сплату населення за збір, складування та вивезення 
ТПВ.  

13. Зовнішніми чинниками, які можуть вплинути на дію запропонованого 
регуляторного акта є зміни в чинному законодавстві України. Постійно буде 
проводитися моніторинг щодо оцінки чинників, які впливають на дію 
регуляторного акта та будуть вноситися до нього відповідні коригування та 
доповнення, у т.ч. за наслідками відстеження результативності його дії.  

14. Строк дії запропонованого регуляторного акта встановлюється на 
довгостроковий термін. У разі прийняття нових нормативних актів 
вноситимуться зміни до нього та за підсумками аналізу відстеження його 
результативності.  

15. Показник результативності головним чином має вираз в забезпеченні 
належного санітарно-епідеміологічного  стану міста, зменшення кількості 
звернень до органів місцевого самоврядування від мешканців міста стосовно 
утворення стихійних звалищ негабаритних відходів.  
      16. Результативність регуляторного акта буде відстежуватися 
щоквартально управлінням житлово-комунального господарства шляхом 
проведення: 
 -    аналізу звернень і скарг від мешканців міста; 



 - контрольних заходів (рейдів) по несвоєчасному вивезенню 
негабаритних відходів з контейнерних майданчиків; 
 -    моніторингу надходжень податкових зобов’язань до бюджету міста. 
 Заходи з базового відстеження результативності дії регуляторного акта 
– рішення виконкому міськради будуть  здійснюватися  через пів року після 
оприлюднення рішення, повторне – через рік та періодичне - раз на кожні три 
роки після закінчення заходів з повторного відстеження. 
 
 Розробник проекту рішення та  аналізу  його  регуляторного 
впливу  – управління  житлово-комунального  господарства   
(кімната 442   тел. 74- 56-38). 


