
Звіт 
про результати відстеження результативності  дії регуляторного акта 

 
 

1. Вид та назва регуляторного акта 
  

Проект рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради „Про 
тарифи на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів” 
 
2. Назва виконавця заходів із відстеження результативності 
 

Управління економіки та підприємництва Ужгородської міської ради. 
 

3. Цілі прийняття акта 
 

Метою розробки та впровадження проекту регуляторного акту є: 
- приведення діючих тарифів на послуги з вивезення та захоронення 

ТПВ у місті Ужгороді до економічно-обгрунтованих у відповідності до вимог 
Постанов Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року №1010 „Про 
затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення 
побутових відходів”, 01 червня 2011 року №869 „Про забезпечення єдиного 
підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги” та Наказу 
Міністерства житлово-комунального господарства України віл 10 червня 
2009 року №243 „Про затвердження Методичних рекомендацій про 
застосування Порядку формування тарифів на послуги з вивезення твердих 
побутових відходів”; 

- забезпечення отримання  споживачами міста якісних послуг із 
збирання, вивезення  та захоронення твердих побутових відходів; 

- недопущення погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації; 
-  беззбиткова діяльність підприємств, які надають послуги з 

збирання, вивезення та захоронення ТПВ. 
 

 
4.  Строк виконання заходів з відстеження результативності  
 

з 22.02.2016 р. по 29.02.2016 р. 
 

5.  Тип відстеження  
 

Базове відстеження 
 
6.  Методи одержання результатів відстеження результативності 
 

 Одержання результатів відстеження здійснюється через аналіз 
фінансово-господарської діяльності підприємств, які надають послуги з 
збирання, вивезення та захоронення ТПВ на території м.Ужгорода. 
 



7.  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 
а також способи одержання даних  
 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі 
аналізу інформацій про фінансовий стан підприємств. 

 
 

8.  Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
 

 Базове відстеження результативності регуляторного акту 
здійснювалося на підставі наступних показників результативності: 

 
Показники результативності 2014 рік 2015 

ТОВ "АВЕ-Ужгород" 
Обсяг наданих послуги з вивезення 

та захоронення  ТПВ,  м3 
162 295 167 270 

Показник надходжень платежів за 
надані послуги, % 

97,2 94,4 

КП "КАТП-072801" 
Обсяг наданих послуги з  

захоронення  ТПВ,  м3 
180 948,5 186 105 

Чистий валовий дохід від надання 
послуг із захоронення ТПВ, тис. грн. 

1811,3 1862,9 

Результат діяльності з надання 
послуг із захоронення ТПВ, тис. грн. 

- 39,3 -162,8 

 
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення 

визначених цілей. 
 За період дії встановлених тарифів на захоронення твердих побутових 
відходів, КП „КАТП-072801” працював із збитками. Основною причиною 
збитковості підприємства є зростання мінімальної заробітної плати, і як 
наслідок, відрахування по ЄСВ та паливно-мастильних матеріалів.  

На підставі проведеного аналізу подальше здійснення господарської 
діяльності КП „КАТП-072801” може привести до збільшення збитків, 
заборгованості перед бюджетом всіх рівнів, заборгованості по заробітній 
платі працівників підприємства та погіршенню якості послуг, що надаються. 

Виходячи із вищевказаного, діючий регуляторний акт потребує 
перегляду: тариф на збирання, вивезення та захоронення ТПВ необхідно 
привести у відповідність до економічно обґрунтованих витрат на їх надання. 
 
 
 
Заступник начальника управління 
економіки та підприємництва, начальник 
відділу з питань тарифів       Л. Катинська 


