
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Нововодолазької селищної ради 

«Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з 

вивезення побутових відходів на території Нововодолазької селищної ради»

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Нововодолазької селищ ної ради «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення 

побутових відходів на території Нововодолазької селищ ної ради» підготовлено згідно з 

вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності». Методики проведення аналізу виливу регуляторного акта, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 1 березня 2004 року № 308 «Про 

затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності 

регуляторного акта».

1. Опис проблеми

Відповідно до п.п. 23 п. «а» статті ЗО Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищ них, міських рад належать власні 

(самоврядні) повноваження щодо визначення на конкурсних засадах суб’єктів 

господарювання, що здійснюють у межах певної території надання послуг з вивезення 

побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

Відповідно до рішення Адміністративної колегії Східного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України від 20.04.2021 року 

№ 70/21-р/к визнано бездіяльність Нововодолазької селищ ної ради щодо непроведення 

конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території 

населених пунктів, зобов’язано Нововодолазьку селищ ну раду припинити порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції шляхом проведення конкурсу на 

визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів.

2. Цілі правового регулювання

Метою є визначення механізму надання суб'єктами господарювання незалежно від їх 

форми власності послуг із вивезення побутових відходів па території Нововодолазької 

селищної ради.

Положеннями проекту рішення встановлюється правове регулювання механізму 

визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Нововодолазької 

селищної ради.

3. Механізм та заходи для розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього аналізу, пропонуємо на сесії 

селищної ради прийняти проект рішення Нововодолазької селищ ної ради «Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових 

відходів на території Нововодолазької селищ ної ради».

4. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Перша альтернатива залишити дану ситуацію без змін.

Ця альтернатива є неприйнятною у зв 'язку з тим, що цілей правового регулювання не 

буде досягнуто.

Друга альтернатива -  прийняття запропонованого акту.

Ця альтернатива є актуальною та досягає завдань регулювання.

Вирішення проблеми, зазначеної у гі.1 цього аналізу, можливе лише шляхом 

прийняття зазначеного рішення, який відповідає вимогам чинного законодавства.



5.Обгрунтування можливостей досягнення цілей

М ожливість досягнення цілей, передбачених в розділі 2 аналізу, у разі прийняття 

рішення є цілком реальною, з урахуванням норм чинного законодавства.

Відповідно до ст. 35-1 Закону України «Про відходи» виконавця послуг з вивезення 

побутових відходів визначає орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Даний порядок регламентовано постановою Кабінету М іністрів України від 10 грудня 

2008 року №  1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових 

відходів», постановою Кабінету М іністрів України від 16 листопада 2011 року № 1173 

«Питання надання послуг з вивезення побутових відходів».

Відповідно до статті 144 Конституції України рішення, прийняті органами місцевого 

самоврядування в межах повноважень, визначених законами, обов’язкові для виконання на 

відповідній території.

Термін дії регуляторного акта має постійний характер з моменту набрання його 

чинності, з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного 

законодавства.

Прийняття регуляторного акту встановлює єдині підходи щодо визначення виконавця 

послуг з вивезення побутових відходів на території населених пунктів Нововодолазької 

селищної територіальної громади.

8.3аходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності

регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься після 

набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається 

проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з 

дня набрання ним чинності.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється кожні три 

роки, починаючи з дня виконання заходів із повторного відстеження.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних. У 

рамках статистичного методу відстеження буде проведено па підставі даних щодо кількості

6.Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

7. Показники результативності регуляторного акту

або відмови в їх видачі, 

а території Нововодолазької
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