ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ
РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ
Згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної
політики і сфері господарської діяльності", з метою одержання зауважень та
пропозицій від юридичних та фізичних осіб 06.07.2017 року оприлюднено
проект рішення виконкому Іршавської міської ради «Про визначення ФОП
Дешко О.О. надавачем послуг з вивезення твердих побутових відходів та
встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів » з
аналізом його регуляторного впливу.
Із зауваженнями та пропозиціями звертатися до виконавчого
комітету Іршавської міської ради у письмовому вигляді протягом місяця
з дня опублікування за адресою: м. Іршава, пл. Народна, 2. За додатковою
інформацією звертатись за тел. (03144) 2-26- 42

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
VІІІ скликання

РІШЕННЯ

від 05.07.2017 р. № 10
Про прийняття проекту «Про визначення ФОП Дешко О.О.
надавачом послуг з вивезення твердих побутових відходів
та встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів»
Розглянувши подання ФОП Дешко О.О. від 11.06.2017 р., відповідно до підпункту 2
пункту “а” статті 28, частини шостої статті 59 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Закону України “Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності”, керуючись постановою Кабінету Міністрів від
26.07.2006 р. № 1010 “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з
вивезення побутових відходів” із змінами, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Прийняти проект «Про визначення ФОП Дешко О.О. надавачом послуг з вивезення
твердих побутових відходів та встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих
побутових відходів» .
1. Встановити тарифи на вивезення побутових відходів для споживачів послуг:
1) вивезення твердих побутових відходів:
- від населення багатоповерхівок з одного жителя – споживача 12,69
грн. за 1
куб.м;

- від населення приватного сектору з будинковолодіння, незалежно від
кількості
жителів - споживачів
38,07 грн. за
1 куб.м;
- від бюджетних установ
119,66
грн. за 1
куб.м;
- від інших установ (підприємці тощо)
119,66
грн. за 1
куб.м;
2. З метою отримання зауважень і пропозицій від населення міста, опублікувати
відповідне повідомлення щодо проекту тарифів на вивезення побутових відходів для
споживачів послуг на офіційному сайті міської ради, повний текст проекту рішення та
аналіз регуляторного впливу розмістити на інформаційному стенді Іршавської міської
ради та на сайті міської ради
3. З метою встановлення обґрунтованого рівня тарифів на вивезення побутових відходів
для споживачів послуг, направити проект даного рішення в Закарпатське територіальне
відділення Антимонопольного комітету України.
4. У випадку зміни протягом дії вищевказаних тарифів ставок податків і зборів,
мінімального рівня заробітної плати, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні
ресурси, проводити коригування тарифів відповідно до цих змін.
5.Інформувати населення відповідно до законодавства щодо відповідності якості житловокомунальних послуг чинним нормативам, стандартам та правилам.
6. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету №33 від
30.03.2016року “ Про визначення ФОП Дешко О.О. надавачом послуг з вивезення твердих
побутових відходів та встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових
відходів”.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Мейсароша В.В.
Міський голова

С.С. Бобик

Аналіз регуляторного впливу
підвищення тарифу на послуги з вивезення твердих побутових
відходів, які надає ФОП Дешко О.О.
Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблено на
виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної
регуляторної політики в сфері господарської діяльності" від 11.09.03 р.
№ 1160-IV та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу
регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 11.03.04 р. № 308.
1. Проблема, яку пропонується вирішити.
Основна проблема, яку передбачається вирішити шляхом прийняття
даного регуляторного акту – це невідповідність діючих тарифів на послуги з
вивезення твердих побутових відходів ( далі ТПВ) економічно
обґрунтованим витратам підприємства, в результаті чого його діяльність
стала збитковою.
Вивіз твердих побутових відходів по м. Іршава здійснюється за тарифами
затвердженими рішенням виконавчого комітету Іршавської міської ради від

30.03.2016 р.№ 33 «Про визначення ФОП Дешко О.О. надавачем послуг з
вивезення твердих побутових відходів та встановлення тарифів на послуги з
вивезення твердих побутових відходів.» Згідно цього рішення вони
становлять :
- для населення 21,00 грн. з ПДВ за 1 м.3;
- для бюджетних установ 119,66 грн. з ПДВ з 1м3 ;
За термін дії тарифів відбулися зміни вартості матеріальних ресурсів:
пального проти тієї, що закладена в діючому тарифі; вартість мастильних
матеріалів, вартість запасних частин.
Відповідно до Закону України мінімальна заробітна плата зросла проти
тієї, що закладена в діючому тарифі.
З метою усунення негативного впливу вище наведених факторів,
необхідно підвищити тариф на послуги з вивезення твердих побутових
відходів до економічно обґрунтованого рівня.
Подальше здійснення підприємством господарської діяльності в
існуючих умовах може призвести до виникнення негативних наслідків:
для ФОП Дешко О.О. :
- неможливість надання якісних послуг;
- погіршення умов оплати працівників підприємства з причини скрутного
фінансового становища;
- несвоєчасна оплата податкових платежів та виникнення заборгованості
перед бюджетом;
- виникнення заборгованості по заробітній платі;
для населення м. Іршава :
- зниження якості подання послуг з вивезення твердих побутових
відходів;
- погіршення стану рівня благоустрою та неможливість забезпечення
належного санітарного стану міста;
для держави:
- затримки та неповне надходження до бюджету коштів від діяльності
ФОП Дешко О.О. ;
- необхідність виділення підприємству компенсації з місцевого бюджету
для відшкодування збитків, пов’язаних із застосуванням тарифів, які не
покривають економічно обґрунтованих витрат підприємства.
У зв'язку з вищевикладеним, виникла необхідність підвищення тарифів
на послуги з вивезення ТПВ. Це надасть можливість підприємствам
збільшити обсяг послуг, підвищить доходи підприємств та покращить їх
фінансовий стан.
Таким чином, зазначена проблема потребує усунення шляхом прийняття
рішення Іршавської міської ради «Про встановлення тарифів на послуги з
вивезення твердих побутових відходів», які надає ФОП Дешко О.О..
2. Цілі державного регулювання

Ціль прийняття даного регуляторного акту безпосередньо пов'язана з
вирішенням проблеми, про яку йшлося в попередньому розділі. Даний
регуляторний акт спрямований на вирішення проблеми як у цілому, так і її
окремих складових.
Цілями даного регуляторного акту є:
- захист навколишнього природного середовища, забезпечення
належного санітарного стану території м. Іршава ;
- встановлення економічного обґрунтованих тарифів на послуги з
вивезення ТПВ;
- сприяння ефективній роботі підприємств по вивезенню побутових
відходів;
- забезпечення надходжень до бюджету міста;
- здійснення державної політики ціноутворення.
3. Визначення альтернатив та їх оцінка
У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей
були розглянуті такі можливості як:
1. саморегулювання ціноутворення на ринку послуг з вивезення та
утилізації твердих побутових відходів;
2. пропозиція відмови від введення в дію запропонованого проекту
рішення та залишення існуючої ситуації;
3. підвищення розміру тарифів на послуги з вивезення та утилізації
твердих побутових відходів та введення в дію запропонованого проекту
рішення.
При цьому використаємо метод порівняння приведених альтернатив.
Перша альтернатива є неприйнятною, так як згідно з чинним
законодавством повноваження по встановленню тарифів на послуги з
вивезення та утилізації побутових відходів, покладено на органи місцевого
самоврядування. Тому підприємство не може самостійно встановлювати
тарифи на свої послуги.
Якщо відмовитись від введення в дію запропонованого регуляторного
акту, діяльність ФОП Дешко О.О. з надання послуг з вивезення ТПВ буде
поставлена під загрозу, що призведе до:
- зниження рівня благоустрою та неналежного санітарного стану міста;
- не буде забезпечено належного рівня житлово-комунального
обслуговування господарських та приватних секторів та незалежній
санітарний стан території;
- одержання цим підприємством збитків;
- залишаться не задоволеними економічні та соціальні потреби їх
працівників.
Тому ця альтернатива також є неприйнятною.
Тому тільки при підвищення рівня тарифів до запропонованого цим
проектом рівня е підприємства зможуть вирішити свої існуючи проблеми,

забезпечити необхідний для розвитку рівень прибутку, покращити якість
послуг і таке інше.
Таким чином, єдиною прийнятною альтернативою є прийняття
запропонованого проекту рішення щодо підвищення рівня тарифів на
послуги з вивезення твердих побутових відходів.
4. Механізми, що застосовуються для розв’язання проблеми
При вирішенні зазначеної проблеми певну користь отримають три групи
господарських відносин:
1) споживачі (населення - забезпечення якісними послугами з вивезення
твердих побутових відходів);
2) держава (зменшиться фінансування цього комунального підприємства
з місцевого бюджету, вивільнені кошти можуть бути направлені на
благоустрій міста, міська влада зможе отримувати додаткові надходження до
бюджету у вигляді податків, зросте авторитет місцевої влади);
3) підприємство (зможе надавати більш якісні послуги, які будуть
користуватися підвищеним попитом на ринку цих послуг, що приведе до
збільшення прибутку самого підприємства, що у свою чергу, обумовлює
створення нових робочих місць).
5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі
прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості
впровадження та виконання вимог регуляторного акта
Можливість досягнення цілей, передбачених у цьому Аналізі в разі
прийняття зазначеного рішення, є цілком реальною та обґрунтованою в
зв'язку з тим, що метою створення проекту зазначеного рішення є
цілеспрямоване вирішення зазначених проблем.
Поставлені цілі досягаються при виконанні вимог цього регуляторного
акта з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та
держави. Досягнення встановлених цілей шляхом виконання регуляторного
акту приносить вигоди, які виправдовують необхідні для його виконання
витрати.
Простота виконання вимог, встановлених актом, тобто користування
послугами за встановленими тарифами, та простота положень даного акту,
що містить чітке обґрунтування поставлених завдань, являється також
однією з можливостей у досягненні встановлених цілей.
Також слід зазначити, що в даному випадку на дію даного акту має місто
ризик впливу зовнішніх чинників. Таких
як: зростання мінімальної
заробітної плати, підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, зростання
інших складових собівартості послуг або зміни діючого законодавства. Усе
це може привести до недоцільності в подальшому застосування прийнятого
даного регуляторного акту, або зміни його суті чи окремих положень.

Однак ризик впливу вище перелічених зовнішніх чинників на дію даного
регуляторного акту не може вплинути на необхідність його введення,
оскільки наслідки такої відмови значно гірші за наведені.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого
регуляторного акта
Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого
регулювання припускає наведення аналізу вигод та витрат, які виникають у
різних груп суб'єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акту.
Даний регуляторний акт певним чином впливає на інтереси суб'єктів
господарювання, мешканців міста, які мають різний характер і соціальний
ефект.
Проведення аналізу вигод та витрат у його повному обсязі є складною
процедурою, оскільки передбачає систематичний збір та аналіз інформації,
розрахунок вигод та витрат для значного проміжку часу, застосування різних
математичних та економічних моделей, тощо.
Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого
регуляторного акта, які виникають у різних груп суб'єктів, на яких
поширюється дія даного регуляторного акту, наведені вигоди та витрати за
текстовою формою.
Таким чином, поставлені цілі досягаються при виконанні вимог цього
регуляторного акту з найменшими витратами для суб’єктів господарювання,
громадян та держави.
Досягнення встановлених цілей шляхом впровадження регуляторного
акту приносить вигоди, які виправдовують необхідні для його виконання
витрати.
7. Строк дії акту:
Терміни дії запропонованого регуляторного акту постійний, з можливістю
внесення до нього змін.
Тому, дія даного акту є необмеженою до моменту настання факторів, які
можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.
8. Визначення показників результативності регуляторного акта
В результаті впровадження регуляторного акту будуть досліджуватись
та вивчатись наступні показники:
1.Рівень відшкодування тарифами витрат виконавців послуг.
2.Рівень розрахунків з оплати праці.
3.Показник якості надання послуг – скорочення кількості скарг на якість
послуг з вивезення рідких нечистот.

Прийняття цього акту має за мету покращення якості послуг та
збереження основних засобів , а також покращення фінансового стану
підприємства
9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися
відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття
При визначенні заходів, за допомогою яких буде здійснюватися
відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття, ми
визначили організаційні заходи та термін проведення аналізу
результативності як базового, повторного та періодичного відстеження
результативності регуляторного акту.
Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження
результативності регуляторного акту можуть бути :
- аналіз офіційної статистичної інформації,
- проведення опитування серед громадян,
- проведення соціального досліджень,
За цими порівняльними даними після зазначеного строку буде встановлена
повнота та ефективність введення в дію регуляторного акту.
ФОП Дешко О.О.

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ
РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ
Згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної
політики і сфері господарської діяльності", з метою одержання зауважень та
пропозицій від юридичних та фізичних осіб 06.07.2017 року оприлюднено
проект рішення виконкому Іршавської
міської ради «Про затвердження
тарифів Іршавському комунальному підприємству «Тепло-Місто» на послуги з
вивезення побутових відходів» з аналізом його регуляторного впливу.
Із зауваженнями та пропозиціями звертатися до виконавчого комітету
Іршавської
міської ради у письмовому вигляді протягом місяця з дня
опублікування за адресою: м. Іршава, пл. Народна, 2. За додатковою
інформацією звертатись за тел. (03144) 2-26-42.

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
VІІІ скликання

РІШЕННЯ

від 05.07.2017 р. № 11
Про прийняття проекту «Про затвердження тарифів
Іршавському комунальному підприємству «Тепло-Місто»
на послуги з вивезення твердих побутових відходів»
Розглянувши подання Іршавського КП «Тепло-Місто» від 12.06.2017 р. № 520, відповідно
до підпункту 2 пункту “а” статті 28, частини шостої статті 59 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Закону України “Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності”, керуючись постановою Кабінету Міністрів від 26.07.2006 р.
№ 1010 “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових
відходів” із змінами, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Прийняти проект
«Про затвердження тарифів Іршавському комунальному
підприємству «Тепло-Місто» на послуги з вивезення твердих побутових відходів:
1. Встановити тарифи на вивезення побутових відходів для споживачів послуг:
1) вивезення твердих побутових відходів:
- від населення за одно дворогосподарство - 38,07 грн. за 1 куб.м з ПДВ;
- від одного мешканця з приватного сектору – 12,69 грн. за 1 куб.м з ПДВ;
- від бюджетних установ та організацій - 119,66 грн. за 1 куб.м з ПДВ;

- від інших споживачів
119,66 грн. за 1 куб.м з ПДВ;
2. З метою отримання зауважень і пропозицій від населення міста, опублікувати відповідне
повідомлення щодо проекту тарифів на вивезення побутових відходів для споживачів послуг
на офіційному сайті міської ради, повний текст проекту рішення та аналіз регуляторного
впливу розмістити на інформаційному стенді Іршавської міської ради та на сайті міської
ради
3. З метою встановлення обґрунтованого рівня тарифів на вивезення побутових відходів для
споживачів послуг, направити проект даного рішення в Закарпатське територіальне
відділення Антимонопольного комітету України.
4. У випадку зміни протягом дії вищевказаних тарифів ставок податків і зборів, мінімального
рівня заробітної плати, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси,
проводити коригування тарифів відповідно до цих змін.
5. Інформувати населення відповідно до законодавства щодо відповідності якості житловокомунальних послуг чинним нормативам, стандартам та правилам.
6. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету № 224 від
12.09.2012 року “Про затвердження тарифів Іршавському комунальному підприємству
«Тепло-Місто» на вивіз сміття на 2012 рік ”.
7.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Мейсароша В.В.
Міський голова

С.С. Бобик

Аналіз регуляторного впливу
підвищення тарифу на послуги з вивезення твердих побутових
відходів, які надає Іршавське КП « Тепло-Місто»
Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблено на виконання
та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної
політики в сфері господарської діяльності" від 11.09.03 р. № 1160-IV та з
урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308.
1. Проблема, яку пропонується вирішити.
Основна проблема, яку передбачається вирішити шляхом прийняття даного
регуляторного акту – це невідповідність діючих тарифів на послуги з вивезення
твердих побутових відходів ( далі ТПВ) економічно обґрунтованим витратам
підприємства, в результаті чого його діяльність стала збитковою.
Вивіз твердих побутових відходів по м. Іршава здійснюється за тарифами
затвердженими рішенням Іршавської міської ради від № 224 від 12.09.2012
року “Про затвердження тарифів Іршавському комунальному підприємству
«Тепло-Місто» на вивіз сміття на 2012 рік ”.
За термін дії тарифів відбулися зміни вартості матеріальних ресурсів:
пального проти тієї, що закладена в діючому тарифі; вартість мастильних
матеріалів ; вартість запасних частин.
Відповідно до Закону України мінімальна заробітна плата зросла проти тієї,
що закладена в діючому тарифі.

З метою усунення негативного впливу вище наведених факторів, необхідно
підвищити тариф на послуги з вивезення твердих побутових відходів до
економічно обґрунтованого рівня.
Подальше здійснення підприємством господарської діяльності в існуючих
умовах може призвести до виникнення негативних наслідків:
для Іршавського КП «Тепло-Місто» :
- неможливість надання якісних послуг;
- погіршення умов оплати працівників підприємства з причини скрутного
фінансового становища;
- несвоєчасна оплата податкових платежів та виникнення заборгованості
перед бюджетом;
- виникнення заборгованості по заробітній платі;
для населення м. Іршава :
- зниження якості подання послуг з вивезення твердих побутових
відходів;
- погіршення стану рівня благоустрою та неможливість забезпечення
належного санітарного стану міста;
для держави:
- затримки та неповне надходження до бюджету коштів від діяльності
Іршавського КП «Тепло-Місто»;
- необхідність виділення підприємству компенсації з місцевого бюджету
для відшкодування збитків, пов’язаних із застосуванням тарифів, які не
покривають економічно обґрунтованих витрат підприємства.
У зв'язку з вищевикладеним, виникла необхідність підвищення тарифів на
послуги з вивезення ТПВ. Це надасть можливість підприємству збільшити
обсяг послуг, підвищить доходи підприємства та покращить його фінансовий
стан.
Таким чином, зазначена проблема потребує усунення шляхом прийняття
рішення Іршавської міської ради «Про затвердження тарифів Іршавському
комунальному підприємству «Тепло-Місто» на послуги з вивезення твердих
побутових відходів» , які надає Іршавське КП «Тепло-Місто».
2. Цілі державного регулювання
Ціль прийняття даного регуляторного акту безпосередньо пов'язана з
вирішенням проблеми, про яку йшлося в попередньому розділі. Даний
регуляторний акт спрямований на вирішення проблеми як у цілому, так і її
окремих складових.
Цілями даного регуляторного акту є:
- захист навколишнього природного середовища, забезпечення належного
санітарного стану території м. Іршава ;
встановлення економічного обґрунтованих тарифів на послуги з
вивезення ТПВ;
- сприяння ефективній роботі підприємств по вивезенню побутових
відходів;
- забезпечення надходжень до бюджету міста;
- здійснення державної політики ціноутворення.

3. Визначення альтернатив та їх оцінка
У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей
були розглянуті такі можливості як:
1. саморегулювання ціноутворення на ринку послуг з вивезення та
утилізації твердих побутових відходів;
2. пропозиція відмови від введення в дію запропонованого проекту рішення
та залишення існуючої ситуації;
3. підвищення розміру тарифів на послуги з вивезення та утилізації твердих
побутових відходів та введення в дію запропонованого проекту рішення.
При цьому використаємо метод порівняння приведених альтернатив.
Перша альтернатива є неприйнятною, так як згідно з чинним
законодавством повноваження по встановленню тарифів на послуги з вивезення
та утилізації побутових відходів, покладено на органи місцевого
самоврядування. Тому підприємство не може самостійно встановлювати
тарифи на свої послуги.
Якщо відмовитись від введення в дію запропонованого регуляторного акту,
діяльність Іршавського КП «Тепло-Місто» з надання послуг з вивезення ТПВ
буде поставлена під загрозу, що призведе до:
- зниження рівня благоустрою та неналежного санітарного стану міста;
- не буде забезпечено належного рівня житлово-комунального
обслуговування господарських та приватних секторів та незалежній санітарний
стан території;
- одержання цим підприємством збитків;
- залишаться не задоволеними економічні та соціальні потреби їх
працівників.
Тому ця альтернатива також є неприйнятною.
Тому тільки при підвищення рівня тарифів до запропонованого цим
проектом рівня е підприємства зможуть вирішити свої існуючи проблеми,
забезпечити необхідний для розвитку рівень прибутку, покращити якість
послуг і таке інше.
Таким чином, єдиною прийнятною альтернативою є прийняття
запропонованого проекту рішення щодо підвищення рівня тарифів на послуги з
вивезення твердих побутових відходів.
4. Механізми, що застосовуються для розв’язання проблеми
При вирішенні зазначеної проблеми певну користь отримають три групи
господарських відносин:
1) споживачі (населення - забезпечення якісними послугами з вивезення
твердих побутових відходів);
2) держава (зменшиться фінансування цього комунального підприємства з
місцевого бюджету, вивільнені кошти можуть бути направлені на благоустрій
міста, міська влада зможе отримувати додаткові надходження до бюджету у
вигляді податків, зросте авторитет місцевої влади);

3) підприємство (зможе надавати більш якісні послуги, які будуть
користуватися підвищеним попитом на ринку цих послуг, що приведе до
збільшення прибутку самого підприємства, що у свою чергу, обумовлює
створення нових робочих місць).
5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі
прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості
впровадження та виконання вимог регуляторного акта
Можливість досягнення цілей, передбачених у цьому Аналізі в разі
прийняття зазначеного рішення, є цілком реальною та обґрунтованою в зв'язку
з тим, що метою створення проекту зазначеного рішення є цілеспрямоване
вирішення зазначених проблем.
Поставлені цілі досягаються при виконанні вимог цього регуляторного акта
з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та держави.
Досягнення встановлених цілей шляхом виконання регуляторного акту
приносить вигоди, які виправдовують необхідні для його виконання витрати.
Простота виконання вимог, встановлених актом, тобто користування
послугами за встановленими тарифами, та простота положень даного акту, що
містить чітке обґрунтування поставлених завдань, являється також однією з
можливостей у досягненні встановлених цілей.
Також слід зазначити, що в даному випадку на дію даного акту має місто
ризик впливу зовнішніх чинників. Таких як: зростання мінімальної заробітної
плати, підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, зростання інших
складових собівартості послуг або зміни діючого законодавства. Усе це може
привести до недоцільності в подальшому застосування прийнятого даного
регуляторного акту, або зміни його суті чи окремих положень.
Однак ризик впливу вище перелічених зовнішніх чинників на дію даного
регуляторного акту не може вплинути на необхідність його введення, оскільки
наслідки такої відмови значно гірші за наведені.
6. Визначення очікуваних
регуляторного акта

результатів

прийняття

запропонованого

Визначення
очікуваних
результатів
прийняття
запропонованого
регулювання припускає наведення аналізу вигод та витрат, які виникають у
різних груп суб'єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акту.
Даний регуляторний акт певним чином впливає на інтереси суб'єктів
господарювання, мешканців міста, які мають різний характер і соціальний
ефект.
Проведення аналізу вигод та витрат у його повному обсязі є складною
процедурою, оскільки передбачає систематичний збір та аналіз інформації,
розрахунок вигод та витрат для значного проміжку часу, застосування різних
математичних та економічних моделей, тощо.
Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого
регуляторного акта, які виникають у різних груп суб'єктів, на яких

поширюється дія даного регуляторного акту, наведені вигоди та витрати за
текстовою формою.
Таким чином, поставлені цілі досягаються при виконанні вимог цього
регуляторного акту з найменшими витратами для суб’єктів господарювання,
громадян та держави.
Досягнення встановлених цілей шляхом впровадження регуляторного акту
приносить вигоди, які виправдовують необхідні для його виконання витрати.
7. Строк дії акту:
Терміни дії запропонованого регуляторного акту постійний, з можливістю
внесення до нього змін.
Тому, дія даного акту є необмеженою до моменту настання факторів, які
можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.
8. Визначення показників результативності регуляторного акта
В результаті впровадження регуляторного акту будуть досліджуватись та
вивчатись наступні показники:
1.Рівень відшкодування тарифами витрат виконавців послуг.
2.Рівень розрахунків з оплати праці.
3.Показник якості надання послуг – скорочення кількості скарг на якість послуг
з вивезення рідких нечистот.
Прийняття цього акту має за мету покращення якості послуг та збереження
основних засобів , а також покращення фінансового стану підприємства
9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження
результативності регуляторного акта в разі його прийняття
При визначенні
заходів, за допомогою яких буде здійснюватися
відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття, ми
визначили організаційні заходи та термін проведення аналізу результативності
як базового, повторного та періодичного відстеження результативності
регуляторного акту.
Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності
регуляторного акту можуть бути :
- аналіз офіційної статистичної інформації,
- проведення опитування серед громадян,
- проведення соціального досліджень,
За цими порівняльними даними після зазначеного строку буде встановлена
повнота та ефективність введення в дію регуляторного акту.
Начальник Іршавського КП «Тепло-Місто»

В.Г. Пишний

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ
РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ
Згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної
політики і сфері господарської діяльності", з метою одержання зауважень та
пропозицій від юридичних та фізичних осіб 06.07.2017 року оприлюднено
проект рішення виконкому Іршавської
міської ради «Про встановлення
тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення» з
аналізом його регуляторного впливу.
Із зауваженнями та пропозиціями звертатися до виконавчого комітету
Іршавської
міської ради у письмовому вигляді протягом місяця з дня
опублікування за адресою: м. Іршава, пл. Народна, 2. За додатковою
інформацією звертатись за тел. (03144) 2-26-42.
Міський голова

С.С. Бобик

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від 05.07.2017 р.

№9

Про прийняття проекту рішення «Про встановлення
комунальному підприємству по водопостачанню
Іршавської міської ради тарифів на послуги
водопостачання та водовідведення»
Розглянувши листа комунального підприємства по водопостачанню Іршавської
міської ради від 31.05.2017р. № 508 щодо необхідності затвердження тарифів на
водопостачання та водовідведення для населення міста та інших споживачів, відповідний
аналіз регуляторного впливу, представлені документи, керуючись Законами України “Про
житлово-комунальні послуги”, “Про питну воду та питне водопостачання”, “Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності від 11.09.2003р. №1160ІV, постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року №869 «Про
забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»,
ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:
1.Прийняти проект рішення «Про встановлення тарифів на послуги водопостачання та
водовідведення»:
1.Встановити тарифи на послуги з централізованого водопостачання в м. Іршава:
- для населення – 7,09 грн. за куб.м з врахування ПДВ;
- для бюджетних установ – 11,98 грн. за куб.м з врахування ПДВ;
- для інших споживачів – 11,98 грн. за куб.м з врахування ПДВ;
2.Встановити тарифи на послуги з централізованого водовідведення в м. Іршава:
- для населення – 6,50 грн. за куб.м з врахування ПДВ;
- для бюджетних установ – 9,03 грн. за куб.м з врахування ПДВ;
- для інших споживачів – 9,03 грн. за куб.м з врахування ПДВ;
Всього для населення – 13,59 грн. за куб.м., для бюджетних установ та інших споживачів
- 21,01грн. за куб.м..
3. З метою отримання зауважень і пропозицій від населення міста, опублікувати відповідне
повідомлення щодо проекту тарифів на послуги водопостачання і водовідведення на
офіційному сайті міської ради, повний текст проекту рішення та аналіз регуляторного впливу
розмістити на інформаційному стенді Іршавської міської ради та на сайті міської ради.
4. З метою встановлення обґрунтованого рівня тарифів на водопостачання та водовідведення,
направити проект даного рішення в Закарпатське територіальне відділення
Антимонопольного комітету України.
5. Комунальному підприємству по водопостачанню:
5.1.Проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги з централізованого
водопостачання і водовідведення в разі ненадання або надання послуги не в повному обсязі,
зниження її якості згідно порядку, встановленого постановами Кабінету Міністрів України
від 21.07.2005р. №630 «Про затвердження Правил надання населенню послуг з
централізованого опалення, холодної та гарячої води і водовідведення», №51 від17.02.2010р.
«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17.11.2001р. №1520 і від 02
листопада 2006 р. №1524»
5.2. При перевищенні нормативного водопостачання у будинках, обладнаних будинковими
лічильниками більш ніж на 30 відсотків, виконавцю послуг провести в 10-денний термін
позачергове обстеження, в разі не проведення такого обстеження втрати компенсуються за
рахунок виконавця послуг.
5.3. У випадку зміни протягом дії вищевказаних тарифів ставок податків і зборів,
мінімального рівня заробітної плати, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні
ресурси, проводити коригування тарифів відповідно до цих змін.
6. Затвердити якісні показники питної води :
- питна вода подається цілодобово;
- тиск води становить 0.6 атм.;
- якість води відповідає вимогам Державного стандарту «Вода питна».
7. Зобов’язати комунальне підприємство по водопостачанню :
7.1. Забезпечувати споживачів цілодобово питною водою належної якості, дотримуючись
Державного стандарту «Вода питна».
7.2. Готувати щорічні звіти про рівень витрат, напрями використання прибутку, показники
ефективності діяльності.
7.3. Інформувати населення відповідно до законодавства щодо відповідності якості житловокомунальних послуг чинним нормативам, стандартам та правилам.
8. У випадку прийняття рішення про неповне відшкодування тарифами витрат, понесених
КП по водопостачанню на послуги з централізованого постачання холодної води та
водовідведення, розглянути на сесії Іршавської міської ради питання надання дотації на
покриття витрат на вказані послуги .
9. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету № 4від 19.01.2012
року «Про встановлення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення».

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Мейсароша В.В.

Міський голова

С.С.Бобик

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Виконавчого комітету
Іршавської міської ради «Про встановлення комунальному підприємству
по водопостачанню Іршавської міської ради тарифів на послуги
водопостачання та водовідведення»
1.Визначення проблеми . Обґрунтування.
Централізоване водопостачання та водовідведення по м. Іршава здійснюється за
тарифами затвердженими рішенням виконавчого комітету Іршавської міської
ради від 16.01.2012 р.№ 4 « Про затвердження тарифів Іршавському
комунальному підприємству по водопостачанню по наданню послуг для
населення на 2012 рік». Згідно цього рішення вони становлять
Водопостачання:
-

для населення 3,80 грн. з ПДВ за 1 м.3;

Водовідведення :
-

для населення 3,92 грн. з ПДВ за 1 м.3;

За термін дії тарифів відбулися зміни вартості матеріальних ресурсів: пального,
що закладена в діючому тарифі; вартість мастильних матеріалів; вартість
запасних частин.
Відповідно до Закону України мінімальна заробітна плата зросла проти тієї, що
закладена в діючому тарифі.
З метою усунення негативного впливу вище наведених факторів, необхідно
підвищити тариф на послуги з водопостачання та водовідведення до
економічно обґрунтованого рівня.
2. Цілі державного регулювання:
- встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з водопостачання
та водовідведення ;
- покращення фінансового стану КП по водопостачанню Іршавської міської
ради , що дасть можливість забезпечити своєчасне та якісне надання цього виду
послуг;

- своєчасні розрахунки за спожиті енергоносії, по виплаті заробітної плати
працівникам та своєчасна сплата податкових зобов’язань.
3. Альтернативні способи.
Серед альтернативних способів досягнення цілей даного регуляторного акту є :
-

недопущення заборгованості за спожиті енергоносії ;

-

недопущення заборгованості із виплати заробітної плати ;

-

підвищення тарифу на послуги з водопостачання та водовідведення це забезпечення стабільності роботи підприємства , покращення
технічного стану його, позитивний вплив на якість послуги, що
надається.

4. Механізм розв’язання проблеми:
Механізм дії даного регуляторного акту полягає в забезпеченні збалансованості
інтересів Споживачів та Виконавців послуг :Споживачам забезпечується
прозорість та доступність плати за надані послуги, Виконавцям послуг
забезпечується повне відшкодування вартості послуг з водопостачання та
водовідведення .
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття
регуляторного акту:
Збільшення фінансових надходжень :
-

стабілізує роботу підприємства, що сприятиме покращенню
технічного стану автотранспорту, оновленню парку підприємства.

Метою регулювання вартості послуг органами місцевого самоврядування є
недопущення встановлення економічно необґрунтованих тарифів на даний вид
послуг.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту:
Метою затвердження даного регуляторного акту є встановлення порядку
накопичення та використання коштів на проведення розрахунків за спожиті
енергоносії ,недопущення заборгованості до бюджетів усіх рівнів та
заборгованості із виплати заробітної плати.
В результаті проведення досліджень результативності прийняття регуляторного
акту будуть аналізуватися такі показники:
-

рівень відшкодування тарифом витрат на цей вид послуг;

-

кількість звернень та скарг громадян зі сторони споживачів.

7. Строк дії акту:
Терміни дії запропонованого регуляторного акту постійний, з можливістю
внесення до нього змін.
8.Показники результативності регуляторного акту:
В результаті впровадження регуляторного акту будуть досліджуватись та
вивчатись наступні показники:
1.Рівень відшкодування тарифами витрат виконавців послуг.
2.Рівень розрахунків з оплати праці.
3.Показник якості надання послуг – скорочення кількості скарг на якість послуг
з водопостачання та водовідведення .
Прийняття цього акту має за мету покращення якості послуг та збереження
основних засобів , а також покращення фінансового стану підприємства.
Начальник КП по водопостачанню

С.М. Скоблей

