
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я                  ПРОЕКТ 
 
 
від                  2016 р. №                                                                 м. Ужгород 
 
 
Про тарифи на послуги з вивезення 
та захоронення твердих побутових відходів 
 
 

Відповідно до статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, статтей 7, 14 Закону України „Про житлово-комунальні послуги”, 
враховуючи  клопотання КП „КАТП-072801” від 01.12.2015 № 74, лист ТОВ 
„АВЕ УЖГОРОД”  від 05.02.2016 р. № 331, з метою недопущення збитковості 
суб'єктів господарювання, які надають послуги з вивезення побутових відходів, 
внаслідок зміни економічних умов, які відбулися протягом строку дії тарифів, що 
призвели до підвищення витрат, пов'язаних з вивезенням побутових відходів, 
виконком міської ради ВИРІШИВ: 

1. Встановити тарифи на послуги з вивезення та захоронення твердих 
побутових відходів у м. Ужгород згідно з додатком. 

2. Встановити, що за послуги з вивезення та захоронення твердих 
побутових відходів споживачі розраховуються безпосередньо з ТОВ „АВЕ 
УЖГОРОД" за тарифами згідно з додатком.  

3. Тарифи на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових 
відходів набирають чинності з 1 квітня 2016 року. 

4. Відділу внутрішньої політики, організаційної роботи та зв’язків з 
громадськістю (Кравчук В.В.) забезпечити оприлюднення рішення у газеті 
„Ужгород” та на офіційному сайті міської ради. 

5. Рішення виконкому 10.09.2014 № 361 визнати таким, що втратило 
чинність. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови відповідно до функціональних повноважень. 

 
 
 

Міський голова                                                                                       Б. Андріїв 
 



Додаток   
до рішення виконкому 
_________ № ____    

 
 

Тарифи  
на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів 

 у м. Ужгород 
 

 

№ 
п/п 

Перелік послуг 
Одиниця 

вимірювання 

Тариф  
(з ПДВ), 
грн. 

 для населення   

1. 
Послуги з вивезення твердих побутових 
відходів для населення у будинках 
комунального сектора 

на одного 
мешканця за 

місяць 
11,27  

2. 
Послуги з вивезення твердих побутових 
відходів для населення у будинках 
приватного сектора 

на одного 
мешканця за 

місяць 
11,81  

3. 
Послуги з вивезення твердих побутових 
відходів для населення у будинках 
приватного сектора  

у місяць за один 
120 л. контейнер 

33,10  

 для бюджетних установ   

1. 
Послуги з вивезення твердих побутових 
відходів для бюджетних установ 

за 1 м. куб. 67,60  

2. 
Послуги з вивезення великогабаритних 
побутових відходів для бюджетних 
установ 

за 1 м. куб. 75,66  

 для інших споживачів   

1. 
Послуги з вивезення твердих  побутових 
відходів для інших підприємств, 
організацій, установ 

за 1 м. куб. 79,45 

2. 
Послуги з вивезення великогабаритних 
побутових відходів для інших 
підприємств, організацій, установ 

за 1 м. куб. 89,28  

 
Примітка: у тарифах врахована вартість захоронення відходів у розмірі 13,82 грн. (з ПДВ) за 1 куб .м. 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                         О. Макара 
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Аналіз регуляторного впливу 
проекту рішення виконкому Ужгородської міської ради  

"Про тарифи на послуги зі збирання, вивезення та захоронення твердих 
побутових відходів" 

 
1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного 

регулювання господарських відносин 
 

На сьогоднішній день рішенням виконавчого комітету Ужгородської 
міської ради від 10.09.2014 № 361 „Про тарифи на послуги з вивезення 
твердих побутових відходів” встановлено вартість вивезення та захоронення 
твердих побутових відходів для різних категорій споживачів. На території 
міста Ужгорода послуга з вивезення та захоронення ТПВ розділена між двом 
суб’єктами господарювання - ТОВ „АВЕ-Ужгород” (збирання та вивезення) 
та КП "КАТП-072801" (захоронення). При встановлені даного тарифу 
змінювалася лише вартість вивезення ТПВ, а вартість захоронення залишена  
на рівні 10,01 грн. за 1 м3, що була затвердженою рішенням міськвиконкому 
від 20.07.11 № 264 „Про норми утворення твердих побутових відходів та 
тарифи на послуги з їх вивезення та захоронення”. 

До Ужгородської міської ради та ТОВ "АВЕ-Ужгород" звернулося КП 
"КАТП-072801" щодо перегляду вартості захоронення ТПВ шляхом 
коригування певних статей собівартості. 

За період дії даної вартості відбулося зміна наступних складових 
собівартості: 

1) зростання мінімальної заробітної плати з 960 грн. до 1378 грн. – на 
27 відс., середньорічне зростання мінімальної заробітної плати у 2016 році 
становитиме 1434,33 грн.;  

2) зменшення відрахування по ЄСВ з 36,7% до 22%; 
3) зростання вартості дизельного пального з 7,67 грн. до 13,50 грн. – на 

122 відс.; 
Відповідно до норм Закону України „Про житлово-комунальні 

послуги”, враховуючи вимоги Постанови КМУ від 26 липня 2006 року 
№1010 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з 
вивезення побутових відходів”, виконавцем послуги з захоронення ТПВ (КП 
„КАТП-072801”) проведено коригування вищезазначених складових тарифу 
на дану послугу. 

Згідно розрахунку КП „КАТП-072801”, який здійснено шляхом 
коригування цих складових, вартість захоронення ТПВ при рівні 
рентабельності 12 відс. становитиме 13,82 грн. 

У  зв'язку з коригуванням тарифу на захоронення ТПВ, виникає 
необхідність проведення коригування тарифу вивезення ТПВ. 

Проектом  рішення передбачається зростання тарифу на послуги 
вивезення ТПВ:  

- для населення на одного мешканця в будинках комунального 
сектору з 10,60 грн. до 11,27 грн., або на 6,3 відс., 
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- для населення на одного мешканця в будинках приватного сектору з 
11,11 грн. до 11,81 грн., що на 6,3 відс., 

- для населення в будинках приватного сектору на один 120 л 
контейнер з 31,12 грн. до 33,10 грн., що на 6,4 відс. 

-  для бюджетних установ  з  63,79 грн. до 67,60 грн. за 1 м3,  або на 
6,0 відс., 

- для інших підприємств та організацій з 75,67 грн. до 79,45 грн. за 1 м3, 
що на 5,0 відсотків. 

Зростання тарифу на послуги з  вивезення та захоронення 
великогабаритних побутових відходів: 

для бюджетних установ  з  71,85 грн. до 75,66 грн. за 1 м3,  або на 5,3 
відс., 

для інших підприємств та організацій з 85,47 грн. до 89,28 грн. за 1 
м3, що на 4,5 відсотків. 

 
2. Цілі державного регулювання 

 
Метою розробки та впровадження даного проекту регуляторного акту є: 

-  приведення діючих тарифів на послуги з вивезення 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 від 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. 
 

3. Опис альтернатив запропонованому регуляторному акту 
 

    Перший альтернативний спосіб  
 Збереження існуючого стану, тобто залишити діючі тарифи без змін. 
Дана альтернатива не є прийнятною, оскільки діючі тарифи не відповідають 
фактичним витратам підприємства на теперішній час, що призведе до 
подальшого погіршення фінансового становища підприємства і, як наслідок, 
погіршення санітарно-епідеміологічного стану. 

Другий альтернативний спосіб 
Надання КП „КАТП-072801” дотації з місцевого бюджету на 

відшкодування різниці встановленого тарифу. Дана альтернатива не 
розглядається як оптимальний варіант вирішення проблем у зв’язку з тим, що 
надання дотації підвищить рівень навантаження на видаткову частину 
бюджету. 
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Третій альтернативний спосіб  
Встановлення нових економічно обґрунтованих тарифів, що сприятиме 

покращенню результатів фінансово-господарської діяльності підприємства та 
створюватиме передумови для надання якісних  послуг. 

  
4. Опис механізмів і заходів для розв’язання проблеми  

 
 Проблема, яку передбачається розв’язати з прийняттям даного рішення, 
не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує 
державного регулювання,  шляхом встановлення економічно обґрунтованих 
тарифів, виходячи з фактичних умов, пов’язаних із їх наданням. 
   

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі 
прийняття регуляторного акту  

 
Прийняття рішення щодо встановлення тарифів на послуги із вивезення 

твердих побутових відходів дозволить підприємствам надавати споживачам 
якісні послуги у повному обсязі. Для КП "КАТП-072801" дозволить забезпечити 
беззбиткове функціонування підприємства, своєчасну виплату заробітної плати 
працівникам, своєчасну сплату підприємством податків та зборів, а для ТОВ 
"АВЕ-Ужгород" – своєчасну та повну оплату послуги із захоронення ТПВ. 

 
6. Обґрунтування терміну дії регуляторного акту 

 
 Термін дії рішення виконкому міської ради не обмежено. У разі 
виникнення необхідності, до нього можуть  бути внесені зміни за підсумками 
аналізу відстеження його результативності. 
   

7. Аналіз вигод та витрат 
 

 Прийняття  даного регуляторного акту дозволить встановити тарифи на 
послуги із вивезення твердих побутових відходів на економічно 
обґрунтованому рівні, що створить необхідні умови для надання цих послуг 
споживачам міста у повному обсязі, та дозволить підприємствам 
відшкодовувати фактичні витрати за надані послуги. 
 

Вигоди  та втрати 
Сфера впливу Вигоди Втрати 

Підприємство 
 

Беззбиткова діяльність 
підприємств, які надають 
послуги з вивезення та 
захоронення ТПВ та 
підтримання належного 
санітарно-
епідеміологічного стану  

На першому етапі 
можливе зменшення 
рівня оплати за надані 
послуги споживачами 

Споживачі послуг:   
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бюджетні організа-
ції та інші споживачі 

Стабільне отримання 
якісних послуг із 
вивезення та захоронення 
сміття 

Підвищення плати за 
послуги з вивезення та 
захоронення сміття 

населення Отримання якісних послуг 
із вивезення та 
захоронення сміття 

Підвищення плати за 
послуги з вивезення 
ТПВ.  Для 
малозабезпеченої 
категорії громадян 
виникне необхідність 
переоформлення 
субсидій. 

Органи місцевого  
самоврядування 

Дотримання умов чинного 
законодавства. 
Забезпечення прибуткової 
роботи підприємства, та 
як наслідок збільшення 
надходжень до міського 
бюджету 

Збільшення бюджетних 
витрат на оплату послуг 
з вивезення ТПВ для 
бюджетних організацій, 
установ. 

 
8. Показники   результативності регуляторного акта 

 
 Показниками результативності запровадження цього регуляторного 
акта  слід вважати:  

- показник обсягу надання послуг з вивезення та захоронення ТПВ у 
натуральному та вартісному виразі; 

-  показник надходжень платежів за надані послуги; 
- фінансовий результат діяльності підприємств по наданню послуг з 

вивезення та захоронення ТПВ (прибуток/збиток). 
 

9. Відстеження результативності регуляторного акта у разі його 
прийняття. 

 
Методи одержання результатів відстеження:  
- статистична звітність суб'єкту господарювання; 
- нормативно-правова база у сфері надання  послуг; 
- здійснення порівняльного аналізу. 
Базове відстеження результативності регуляторного акту проведено 

на етапі його підготовки. 
Повторне відстеження здійснюватиметься через два роки після 

набуття чинності регуляторного акту, за результатами якого можливе 
здійснення порівняння базового та повторного відстеження. У разі виявлення 
нерегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом 
внесення відповідних змін. 



 5

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз в три роки 
з дня виконання заходів повторного відстеження та з метою подальшого 
удосконалення рішення виконкому Ужгородської міської ради. 

 
Зауваження та пропозиції просимо надсилати на адресу:  
Управління економіки та підприємництва Ужгородського 

міськвиконкому: 88000, м. Ужгород, пл. Поштова, 3, каб. 337. 
Відповідно до Закону України „Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності”,  зауваження та 
пропозиції від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань приймаються 
протягом місяця з дня оприлюднення проекту вищевказаного рішення. 

 
  

Начальника управління  
економіки та підприємництва М.Станкович  
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