
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2017. №         м. Ужгород 

 

 

 

Про затвердження норм надання  

послуг з вивезення твердих  

побутових відходів 

 

 

Керуючись підпунктом 16 пункту "а" частини першої статті 30, статтею  40 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 

відходи», постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 року  

№ 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових 

відходів» та наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства 

України від 30.07.2010 року № 259 «Про затвердження Правил визначення норм 

надання послуг з вивезення побутових відходів», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

 

1. Затвердити норми надання послуг з вивезення твердих побутових 

відходів в місті Ужгород згідно з додатком. 

2. Додаток 1 до рішення виконкому від 20.07.11  № 264 «Про норми 

утворення твердих побутових відходів та тарифи на послуги з їх вивезення та 

захоронення» визнати таким, що втратив чинність. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Цапа І.Ю.  

 

 

 

Міський голова                    Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконкому 

____________________ №_____ 

 

 

 

Норми  надання послуг з вивезення  

твердих побутових відходів 

 

№ 

п/п 

Об'єкт утворення 

ТПВ 

Розрахункова 

одиниця 

Норма надання послуг 

з вивезення побутових відходів 

на розрахункову одиницю 

середньорічна щільність  

відходів кг/м3 кг м3 

1. Багатоквартирні 

будинки з 

відсутністю одного з 

видів благоустрою 

один 

мешканець 

459,9 2,26 203,2 

2. Одноквартирні 

будинки з 

присадибною 

ділянкою з 

відсутністю одного з 

видів благоустрою 

один 

мешканець 

518,3 2,34 221,9 

3. Підприємства 

торгівлі: 

    

 - промтоварні 

магазини 

1 м2 

торгівельної 

площі 

43,8 0,29 142,9 

 - продовольчі 

магазини 

1 м2 

торгівельної 

площі 

87,6 0,58 150,0 

 - ринки 1 м2 

торгівельної 

площі 

142,35 0,64 222,9 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому           О. Макара 

 

 

 

 

 



АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

проекту рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради 

«Про затвердження норм надання послуг з вивезення твердих побутових 

відходів» 

 

Цей аналіз регуляторного впливу (далі - Аналіз) розроблений на виконання 

вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності" від 11 вересня 2003 року № 1160-IV та постанови 

Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. №1151 «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження 

методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності 

регуляторного акта» і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту 

рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради «Про затвердження 

норм надання послуг з вивезення твердих побутових відході в місті», як 

регуляторного акту. Крім того, Аналіз розроблено з метою реалізації державної 

політики в сфері поводження з відходами, створення належних правових підстав 

та умов для затвердження норм надання послуг з вивезення твердих побутових 

відходів організації роботи виконавців таких послуг у сфері поводження з 

відходами та створення відповідних умов для забезпечення споживачів якісними 

послугами з організації збирання та вивезення твердих побутових відходів, що 

утворюються на території міста Ужгород. 

 

1. Визначення і аналіз проблеми, яку передбачено розв’язати шляхом 

прийняття рішення.   

Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у сфері  поводження з відходами», органи місцевого 

самоврядування затверджують норми надання послуг із вивезення побутових 

відходів. 

Так, відповідно до підпункту 16 пункту «а» статті 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» затвердження норм надання послуг з 

вивезення побутових відходів відноситься до повноважень виконавчих органів 

відповідних рад.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.08 № 1070 

«Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» 

зазначені норми переглядаються один раз на п’ять років. 

Норми накопичення твердих побутових відходів в м. Ужгород, затверджені 

рішенням виконавчого комітету Ужгородської міської ради від 20.07.11 № 264, 

тобто понад п’ять років тому. 

У зв’язку з цим виникла необхідність затвердити норми надання послуг з 

вивезення твердих побутових відходів в м.Ужгород, які були розраховані ТОВ 

«АВЕ Ужгород» спільно з Департаментом міського господарства відповідно до 

наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 

30.07.10 № 259 «Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з 

вивезення побутових відходів». 

Затвердження норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів 



сприятиме стабільній роботі підприємств – виконавців комунальних послуг з 

організації збирання та вивезення твердих побутових відходів, що утворюються на 

території міста Ужгород, дозволить підвищити якість надання послуг із вивезення 

побутових відходів. 

Дія даного регуляторного акта поширюється на територіальну громаду, 

суб’єктів господарювання, органи місцевого самоврядування. 

 

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

допомогою ринкових механізмів і потребує регулювання. 

Вищезазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкового 

механізму, оскільки чинне законодавство України чітко визначає повноваження 

органу місцевого самоврядування щодо затвердження норм надання послуг із 

вивезення побутових відходів. 

 

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

допомогою діючих регуляторних актів та розглянути можливість внесення 

змін до них. 

     На сьогоднішній день норми накопичення твердих побутових відходів в м. 

Ужгород, затверджені рішенням виконавчого комітету Ужгородської міської ради 

від 20.07.11 № 264, які не переглядались більше п’яти років, крім того  фактичне 

утворення твердих побутових відходів у житлових будинках їх перевищує, що в 

свою чергу призводить до невідповідності вищевказаного рішення вимогам 

чинного законодавства України.  

 

4.  Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого 

регуляторного акта. 

Очікуваними результатами прийняття запропонованого регуляторного акта 

є: 

- урегулювання відносин у сфері поводження з побутовими відходами та 

дотримання вимог діючого законодавства при розрахунку вартості послуг із 

вивезення твердих побутових відходів. 

- урегулювання відносин між споживачами та виконавцями комунальних 

послуг з організації збирання та вивезення твердих побутових відходів, шляхом 

укладення договорів та контролю за дотриманням виконавцем послуг графіків 

вивезення відходів. 

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта вигоди та витрати 

територіальної громади, суб’єктів господарювання, органів місцевого 

самоврядування будуть наступні: 

 

Сфера інтересів Очікувані 

вигоди витрати 

Територіальна 

громада 

Урегулювання відносин між 

споживачами та виконавцями 

комунальних послуг з 

організації збирання, 

     Витрати часу на укладення 

договорів з виконавцями 

комунальних послуг з організації 

збирання, вивезення твердих 



вивезення твердих 

побутових, великогабаритних 

та ремонтних відходів; 

Поліпшення санітарно-

епідеміологічного стану 

міста. 

побутових, великогабаритних та 

ремонтних відходів; 

     Грошові, пов’язані з оплатою 

послуг із вивезення побутових 

відходів. 

Суб’єкти 

господарювання  

     Створення умов для 

підвищення ефективності 

функціонування суб’єктів 

господарювання 

     Удосконалення порядку 

надання послуг з організації 

збирання, вивезення твердих 

побутових відходів; 

      

 Відсутні 

Органи місцевого 

самоврядування 

 Реалізація державної 

політики у сфері  

поводження з відходами 

     Підвищення рівня якості 

організації робіт у сфері 

поводження з побутовими 

відходами, поліпшення 

санітарного стану міста; 

     Збалансування інтересів 

між суб’єктами 

господарювання, що надають 

такі послуги, органом 

місцевого самоврядування та 

споживачами послуг; 

     Зменшення навантаження 

на міський бюджет у частині 

виділення коштів на 

ліквідацію несанкціонованих 

сміттєзвалищ. 

     Часові, пов’язані зі здійсненням 

контролю за наданням послуг із 

вивезення побутових відходів. 

 

 

5. Визначення цілей регулювання  

 Основними цілями прийняття зазначеного регуляторного акту є реалізація 

державної політики в сфері поводження з відходами, створення належних 

правових підстав та умов для затвердження норм надання послуг з вивезення 

твердих побутових відходів організації роботи виконавців таких послуг у сфері 

поводження з відходами; створення відповідних умов для забезпечення 

споживачів якісними послугами з організації збирання, вивезення твердих 

побутових відходів, що утворюються на території міста Ужгород. 

 

6. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів 

досягнення встановлених цілей, наведення аргументів щодо переваги 



обраного способу.  

 

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:  

1) користування рішенням виконавчого комітету Ужгородськрї міської ради 

від 20.07.11 № 264 “Про норми утворення твердих побутових відходів  та тарифи 

на послуги з їх вивезення та захоронення». 

Альтернативу відхилено у зв’язку з тим, що в результаті перегляду в 

діючому рішенні виявлені норми, які не узгоджені з нормами актів вищої 

юридичної сили, які є чинними на сьогоднішній день. 

2) застосування не регуляторних механізмів (ринкові механізми).  

Альтернативу відхилено у зв’язку з тим, що ринковий механізм не визначає 

середньорічну норму надання послуг із вивезення побутових відходів; 

3) прийняття данного регуляторного акта.  

         Альтернатива є прийнятною, так як досягає мети регулювання та відповідає 

нормам діючого законодавства 

 

7. Аргументація переваг обраного способу досягнення визначених цілей. 

Перевагою обраного способу досягнення визначених цілей є встановлення 

норм надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог чинного 

законодавства України, і як наслідок: 

- підвищення рівня якості організації робіт у сфері поводження з 

побутовими відходами; 

- поліпшення санітарно-епідеміологічного стану міста; 

- зменшення навантаження на міський бюджет в частині виділення коштів 

на ліквідацію несанкціонованих звалищ. 

 

8. Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми 

шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта. 

           При прийнятті запропонованого регуляторного акта будуть діяти наступні 

механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем: 

-  установлення  норм надання послуг із вивезення побутових відходів у 

залежності від джерел їх утворення; 

- підвищення рівня організації робіт у сфері поводження з твердими 

побутовими відходами та якості послуг із вивезення твердих побутових відходів; 

 

9. Обґрунтування можливостей досягнення цілей 

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта будуть затверджені 

норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів відповідно до 

чинного законодавства. 

 

10. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей з 

найменшими витратами для суб’єктів господарювання, територіальної 

громади та органів місцевого самоврядування. 

При затвердженні  норм надання послуг з вивезення твердих побутових 

відходів відповідно до чинного законодавства органи місцевого самоврядування 



не несуть додаткові витрати. Споживачі будуть нести витрати, пов’язані з оплатою 

наданих послуг із вивезення побутових відходів. Суб’єкти господарювання-

виконавці комунальних послуг з організації збирання та вивезення твердих 

побутових відходів несуть витрати, пов’язані з організацією робіт із вивезення 

побутових відходів. 

 

11. 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 та виконання вимог регуляторного акта не залежить від 

ресурсів органу місцевого самоврядування. Суб’єкти  господарювання – виконавці 

комунальних послуг з організації збирання та вивезення твердих побутових 

відходів несуть витрати, які пов’язані з організацією робіт із вивезення побутових 

відходів. 

 

12. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого 

регуляторного акта.  

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію 

запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні зміни.  
 

13. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта. 

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється 

довгостроковим або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби до 

регуляторного акта вноситимуться відповідні зміни, у тому числі за підсумками 

відстеження його результативності. 
 

14. Визначення показників результативності дії регуляторного акта. 

Обсяг наданих послуг із вивезення побутових відходів є кількісним 

показником результативності дії регуляторного акта. 

 

15. Визначення заходів відстеження результативності рішення 

Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою 

проведення повторного  та періодичного відстеження результативності 

регуляторного акту. 

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено 

через рік після набрання ним чинності. 

Повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного акта 

будуть здійснювати згідно з планами заходів та графіками по відстеженню, які 

затверджуються розробником цього регуляторного акта. 

 

 

 

 

В.о. директора департаменту             О. Пайда 


