
Арбузинська  селищна рада                                             

Повідомлення 

про оприлюднення проекту регуляторного акту 

         Керуючись статтею 9 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики господарської 
діяльності» Арбузинська селищна рада повідомляє про оприлюднення проекту 
регуляторного акту: рішення Арбузинської селищної ради « Про встановлення тарифів на 
послуги з вивезення твердих побутових відходів» які надає КП «Арбузинський комбінат 
комунальних послуг». 

Адреси розробників проекту, до яких належить надсилати зауваження і пропозиції та при 
необхідності ознайомитися із додатковими матеріалами: 

 
 
1) КП «Арбузинський комбінат комунальних послуг», Поштова адреса: 

55301, смт. Арбузинка, Миколаївської області., вул. Шевченка 207; 
  
 

2)  Арбузинська селищна рада, тел. 3-08-25 
Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту від зацікавлених осіб 
приймаються в надрукованому вигляді на протязі 30 днів з  дня  оприлюднення 
даного  проекту рішення за вищезазначеними адресами. 
 

 
 
                                      Селищний голова Травянко Є.В. 
 
 
 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 
Проекту рішення « Про встановлення тарифів на послуги по вивезенню твердих побутових 
відходів, асенізації та екскавації» які надає КП «Арбузинський комбінат комунальних 
послуг». 
 

1. Визначення  та аналіз проблеми , яку пропонується розв’язати  шляхом  
прийняття  регуляторного акта. 

      КП «Арбузинський комбінат комунальних послуг» згідно статуту затвердженого 
Арбузинською селищною радою, надає послуги організаціям та населенню, тарифи на 
які встановлюються. 
 
2. Визначення цілей державного регулювання. 
     Метою даного врегулювання відносин є організація належної роботи комунального 
підприємства. Мета даного врегулювання – питання інтересів місцевого самоврядування, 
адміністрації підприємства, суб’єктів підприємницької діяльності, а саме: 
- поліпшення фінансового стану комунального підприємства; 
- можливість надати якісні послуги; 
- підвищення іміджу комунального підприємства. 
 
3.   Визначення   та   оцінка   всіх   прийнятих   альтернативних   способів   
досягнення  встановлених цілей. 
      Введення регулювання шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту є 
актуальним та адекватним розв’язанням ситуації. 
 
4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми 

шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта. 
 
 
 
 
 
 
 



       Для розв’язання проблеми пропонується затвердження тарифів на 
надання послуг, які надає підприємство КП «АККП» 
 

 

 
Назва послуги 

Вартість послуги для 
населення, _грн.. 

Вартість послуги для 
юридичних осіб 

Грн. 
 
організації,  
грн_рн.вивезення 
твердих побутових 
відходів, асенізації та 
водопостачання 

Вивезення ТПВ 1 м³ 118,83 132,85 

Екскаватор навантажувач GCB 3CX, а саме: 

 

 

 

  

Екскавація (1 маш.год) 357,60 377,53 

Фронтальне навантаження, гортання снігу (1 маш.год) 597,09 630,36 

Доставка транспортного  засобу (1км.) 34,68 36,62 

Асенізація автомобілем ГАЗ -53, а саме: (1 ходка)   

Викачка нечистот без каналізації(туалет) 610,28 644,28 

Викачка нечистот з каналізацією 317,71 335,41 

Продувка  574,04 606,03 

     

Розрахунок тарифу на вивезення твердих побутових відходів 

 по об’єктах обслуговування на 2019 рік 

 
Вид 

відходів 

Об’єкт обслуговування Одиниця 

розр-ку 

Норма надання 

послуги,  

м³ на місяць 

Тариф , 

грн. за 1 м³ 

Вартість 

послуги, грн.. в 

місяць 

ТПВ Багатоквартирні будинки Один 

мешканець 

0,192              118,83 22,82 

ТПВ Будинки приватного 

сектору: 

Один 

мешканець 

               

 - опалення на твердому 

паливі 

 0,25 118,83 29,71 

 - електроопалення  0,213 118,83 25,31 
 - газове опалення  0,213 118,83 25,31 

 
 

      Дані тарифи були сформовані з урахуванням витрат, які направлені на надання відповідних послуг. 

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття 

регуляторного акта. 
  Прийняття регуляторного акта створить сприятливі умови підприємству для 

беззбиткового функціонування в ринкових умовах, надання якісних послуг по вивозу 
сміття (ТПВ), екскавації та асенізації організаціям та населенню, а населення та 
організації будуть мати змогу користуватися даними послугами. 
    Встановлення тарифів на послуги надасть можливість підприємству надавати якісні 
послуги. Але слід зазначити, що в даному випадку має місце ризик впливу зовнішніх 
чинників на дію даного акта, таких як зростання мінімальної заробітної плати, 
підвищення цін на ПММ та інше. Усе це може привести до недоцільності в подальшому 
застосуванні прийнятого даного регуляторного акта, або зміни його суті чи окремих 
положень. На досягнення цілей у разі прийняття цього рішення, можуть вплинути такі 
негативні зовнішні фактори як неплатежі споживача за спожиті послуги; підвищення цін 
і тарифів на складові собівартості надання послуг, що не підлягають державному 
регулюванню; падіння обсягів виробництва послуг; незаплановане збільшення витрат за 
рахунок можливих збоїв у роботі технічного обладнання. 

6. Розрахунок витрат і можливої вигоди від впровадження запропонованого 
регуляторного акта та альтернатив регуляторного акта. 

 

 



Аналіз вигод та витрат 

 

Категорія суб'єктів на яких впливає документ 

Органи влади 
Вигоди Витрати 

Вирішення питання надання якісних та вчасних послуг, 
поліпшення іміджу.  Зменшення звернень зі сторони 
споживачів 

Відсутні 

Підприємство 
Вигоди Витрати 

Стабілізація роботи підприємства 
Забезпечення прибутковості 
підприємства 

Відсутні 

Суб'єкти господарювання  

Вигоди Витрати 
Отримання якісних послуг Оплата отриманих послуг 

   Порівнявши вигоди та витрати від впровадження даного акта маємо позитивний 
соціально-економічний ефект та робимо висновок про доцільність впровадження тарифів 
на послуги, які надає КП «Арбузинський комбінат комунальних послуг». 
 
7. Строк дії акта. 
    Строк дії прийнятого регуляторного акта є необмежений. Тарифи будуть переглядатися в. 
разі зміни собівартості послуг з об'єктивних причин. 
 
8. Показники результативності регуляторного акта. 
    Запровадження нової, гнучкої системи ціноутворення шляхом встановлення економічно 
обґрунтованих тарифів забезпечить відшкодування експлуатаційних витрат та виконання 
заходів щодо розвитку комунального господарства; дія цього акта поширюється на 
госпрозрахункові підприємства, бюджетні організації та інші організації, які знаходяться на 
території Арбузинського району; повна та своєчасна оплата спожитих послуг забезпечить 
беззбиткову діяльність комунального підприємства. 
 
9. Заходи з відстеження результативності акта. 
   Базове відстеження результативності регуляторного акта проведено на етапі його 
підготовки; 
повторне відстеження результативності рішення буде здійснено через місяць після набрання 
ним чинності. 
 
 
  

          Директор КП «АККП»                                     Івко О.С. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                    « Про встановлення тарифів на послуги по  

вивезенню ТПВ, екскавації та асенізації, які надає  

КП «Арбузинський комбінат комунальних послуг» 

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
виконавчого комітету Арбузинської селищної 

ради Миколаївської області 
 

         Розглянувши розрахунки вартості послуг по вивезенню ТПВ, асенізації та екскавації, 
які надає КП «Арбузинський комбінат комунальних послуг», керуючись пп. 2, п "а" ст. 
28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" , ст. 7 Закону України "Про 
житлово - комунальні послуги" виконавчий комітет селищної ради ВИРІШИВ: 

1. Встановити тарифи на послуги: 

 
 

Назва послуги 
Вартість послуги для 

населення, _грн.. 
Вартість послуги для 
юридичних осіб 

Грн. 
 
організації,  
грн_рн.вивезення 
твердих побутових 
відходів, асенізації та 
водопостачання 

Вивезення ТПВ 1 м³ 118,83 132,85 

Екскаватор навантажувач GCB 3CX, а саме: 

 

 

 

  

Екскавація (1 маш.год) 357,60 377,53 

Фронтальне навантаження, гортання снігу (1 маш.год) 597,09 630,36 

Доставка транспортного  засобу (1км.) 34,68 36,62 

Асенізація автомобілем ГАЗ -53, а саме: (1 ходка)   

Викачка нечистот без каналізації(туалет) 610,28 644,28 

Викачка нечистот з каналізацією 317,71 335,41 

Продувка  574,04 606,03 

 

2.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря селищної ради 
Ніколаєнка Є.А. 

 

Є.В. Травянко 

Селищний голова 


