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Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом 
 регулювання господарських відносин

В м. Кремінна  вивіз побутових відходів (далі - ТПВ) здійснюється  на підставі фактичних об’ємів. Схема санітарного очищення за даний період постійно модернізувалась та . Згідно з відстеженнями фактичне утворення твердих побутових відходів відповідає нормативам  утворення ТПВ для нашого регіону. Система очистки   потребує  затвердження.
 Ця проблема стосується суб’єктів підприємницької діяльності і населення міста , а також органів місцевого самоврядування, які зацікавленні в безперебійному і якісному санітарному очищенню міста, поліпшенню екологічного стану . 
 					Цілі регулювання

Проект документу націлений на поліпшення санітарного очищення  території міста  
та підвищення відповідальності суб’єктів усіх рівнів у сфері поводження з відходами та за      екологічний стан міста . 

Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Альтернативою визначення фактичних норм є довготривале дослідження  норм утворення :
	Затвердження норм утворення ТПВ відповідно до наказу від 10.01.2006г № 7 Міністерства будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства України «Про затвердження норм утворення твердих побутових відходів для населених пунктів України» з максимальними рекомендованими нормами утворення ТБО, 


Механізми і заходи, які забезпечать  розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Механізм, що пропонується для досягнення вище означених цілей спрямований на ліквідацію описаної вище проблеми і включає наступні заходи:
	оприлюднення в засобах інформації;

отримання пропозицій від суб’єктів підприємницької діяльності (далі – СПД), населення міста ;
підготовка відповідного проекту рішення та розгляд його на засіданні виконкому міської  ради;
інформування СПД і населення міста  про вимоги прийнятого регуляторного акту.
Ефективність засобів досягнення цілей забезпечить збільшення кількості споживачів.

Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Вимоги даного акту не є обтяжливими для суб’єктів підприємницької діяльності:
	простота положення даного акту;

простота виконання вимог, встановлених актом;
чітке врегулювання прав  та обов’язків суб’єктів на яких поширюється даний акт.
Прийняття даного акту надасть можливість встановити планову систему очищення міста від твердих побутових відходів, визначення обов’язків підприємств, установ, організацій  і громадян щодо діяльності у сфері поводження з побутовими відходами через укладання договорів.
Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта.

Найбільш впливовими зовнішніми чинниками, що впливатимуть на дію регуляторного акта, будуть:
	зміна чинного законодавства у сфері поводження з відходами;

значне подорожчання паливно-мастильних матеріалів;
збільшення розмірів мінімальної заробітної плати;
зміна умов оподаткування суб’єкта господарювання, що надає відповідні послуги.

Очікувані результати прийняття регуляторного акту

Вигоди
Витрати
Підприємство
- можливість визначення обсягів утворення відходів для проектування схем санітарної очистки;
- можливість точно визначити необхідну кількість машин, механізмів, обслуговуючого персоналу та планування робіт та витрат на очищення міста ;
- можливість подальшого формування тарифів для розрахунків між замовниками та підприємством.               
- додаткове навантаження на працівників виконавців послуг у зв’язку з підписанням угод 

Органи влади
- поліпшення стану санітарного очищення міста 
 


Споживачі послуг (СПД, населення)
поліпшення стану санітарного очищення міста



Запропонований термін дії регуляторного акту

Термін дії цього регуляторного акту не більше п’яти років. При значних змінах утворення ТПВ норми підлягають уточненню або перегляду згідно обґрунтованих розрахунків.

                       Показники результативності регуляторного акта.
Показниками результативності даного регуляторного акта є:
	показник обсягу надання вивозу та розміщення твердих побутових відходів в кількісному виразі;

показник обсягу  вивозу та розміщення твердих побутових відходів в вартісному виразі;
показник надходжень платежів за надані послуги;
результат діяльності підприємства (прибуток/збиток);
середньомісячний процент оплати населенням за послуги з вивозу та розміщення твердих побутових відходів.

Відстеження результативності регуляторного акту
	Базове відстеження результативності РА буде здійснено за півроку після оприлюднення РА. Повторне через рік . Періодичне через тори роки .  При відстеженні будуть використовуватися дані виконавця послуги, та власні спостереження,  щодо показників результативності .

Міський голова 									В.І.Гриценко 



