
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

Проєкту рішення Печеніжинської селищної ради «Про визначення 

постачальника послуги з поводження з побутовими відходами» 

(далі – Проєкт рішення) 
 

Цей аналіз регуляторного впливу (далі - Аналіз) розроблений на 
виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог постанови Кабінету 
Міністрів України від 16.12.2015 №1151 «Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308». 

Проєкт рішення розроблений відповідно до закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про 
житлово-комунальні послуги», «Про відходи», «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постановами Кабінету 
Міністрів України від 10.12.2008 №1070 «Про затвердження правил надання 
послуг з поводження з побутовими відходами» та від 16.11.2011 №1173 
«Питання надання послуг з вивезення побутових відходів»», з метою 
проведення конкурсного відбору підприємств, установ та організацій що 
виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги з 
поводження з побутовими відходами на територіїПеченіжинської ради 
об’єднаної територіальної громади. 

 

І. Визначення проблеми 

Проблема полягає у необхідності впорядкування поводження з 
відходами на території Печеніжинської об’єднаної територіальної громади 

забезпечення утримання території в належному санітарному стані зменшення 
негативного впливу відходів на довкілля та здоров’я населення. Існує нагальна 
потреба у створенні умов для розвитку конкуренції на ринку комунальних 
послуг поводження з побутовими відходами. 

Проведення конкурсу по відбору підприємств, установ та організацій що 
виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги з 
поводження з побутовими відходами на території Печеніжинської об’єднаної 
територіальної громади, зумовлено необхідністю дотримання вимог норм 
чинного законодавства, якими передбачено, що виконавці таких послуг 
визначаються на конкурсних засадах. 

Таким чином, зазначена проблема потребує усунення шляхом прийняття 
рішення Печеніжинської селищної ради «Про визначення постачальника 

послуги з поводження з побутовими відходами». 

Групи (підгрупи) Так Ні 
Громадяни +  

Держава +  

Суб’єкти господарювання, +  

у тому числі суб’єкти малого підприємництва +  

 

 



ІІ. Цілі державного регулювання 

а) встановлення єдиного порядку визначення на конкурсних засадах 
суб’єкта господарювання який відповідатиме вимогам конкурсної 
документації; 

б) прозорість механізму визначення суб’єкта господарювання що 
виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги з 
поводження з побутовими відходами; 

в) розвиток конкуренції, обмеження монополізму на ринку поводження з 
ТПВ; 

г) покращення якості надання послуги з поводження з побутовими 
відходами на території Печеніжинської об’єднаної територіальної громади. 

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

1. Для досягнення встановлених цілей розглянуто наступні 
альтернативи: 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива 1 

Неприйняття регуляторного акта 
(відмова від регулювання) 

Альтернатива не є прийнятною, оскільки 
без визначення механізму проведення 
конкурсу по визначенню суб’єктів 
господарювання - виконавцівнадання 
послуги з поводження з побутовими 
відходами на території Печеніжинської 
об’єднаної територіальної громади, 
мешканці якої будуть позбавлені 
можливості отримувати якісні послуги у 
сфері поводження з ТПВ, 

Печеніжинською селищною радою 
об’єднаної територіальної громади будуть 
порушені вимоги Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги», Закону 
України «Про відходи» тощо. 

Альтернатива 2 

Організація та проведення 
конкурсу з надання комунальних 
послуг із захоронення побутових 

відходів 

Дотримання норм чинного законодавства 
у сфері поводження з твердими 
побутовими відходами. Також при 
прийнятті даного рішення, стане 
можливість підвищення якості надання 
послуг щодо забезпечення надання 
послуги з поводження з побутовими 
відходами на території Печеніжинської 
об’єднаної територіальної громади 

забезпечення утримання території в 
належному санітарному стані зменшення 
негативного впливу відходів на довкілля 
та здоров’я населення зняття 
навантаження на навколишнє природне 



середовище, дозволить попередити 
виникнення стихійних звалищ ТПВ і 
надасть можливості поліпшити санітарний 
стан території Печеніжинської об’єднаної 
територіальної громади. 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави 

1. Неприйняття 
регуляторного акта (відмова 

від регулювання) 
 

Додаткові витрати 
державного та 

місцевого бюджетів 
відсутні. 

2. Організація та 
проведення конкурсу по 

відбору підприємств, 
установ та організацій що 
виробляють, виконують 
та/або надають житлово-

комунальні послуги з 
поводження з побутовими 

відходами на території 
Печеніжинської об’єднаної 

територіальної громади 

Створення 
конкурентного 
середовища, та 
організація на 

конкурсній основі 
відбору підприємств, 
установ та організацій 

що виробляють, 
виконують та/або 
надають житлово-

комунальні послуги з 
поводження з 

побутовими відходами 
на території 

Печеніжинської 
об’єднаної 

територіальної громади 

Додаткові витрати 
селищного 

бюджету, пов’язані 
із запровадженням 
наведеного проєкту 

акта, відсутні 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

1. Неприйняття 
регуляторного акта (відмова 

від регулювання) 

Відсутність впливу на 
сферу інтересів громадян 

Додаткових витрат 
не потребує 

2. Організація та 
проведення конкурсу по 

відбору підприємств, 
установ та організацій що 
виробляють, виконують 
та/або надають житлово-

комунальні послуги з 
поводження з побутовими 

відходами на території 
Печеніжинської об’єднаної 

територіальної громади 

Покращення якості 
надання послуг шляхом 
ефективної організації 
комунальних послуг з 

поводження з 
побутовими відходами 

на території 
Печеніжинської 

об’єднаної 
територіальної громади 

Відсутні витрати, 
пов’язані 

запровадженням 
проєкту акта 



 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єкта господарювання 

Показник Великі  Середні Малі Мікро Разом 

Кількість 
суб’єктів 

господарювання, 
що підпадають 

під дію 
регулювання, 

одиниць 

- - 1 - 1 

Питома вага 
групи у 

загальній 
кількості, 
відсотків 

- - 100% - 100% 

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави 

1. Неприйняття 
регуляторного акта (відмова 

від регулювання) 
 

Додаткових витрат 
не потребує 

2. Організація та 
проведення конкурсу по 

відбору підприємств, 
установ та організацій що 
виробляють, виконують 
та/або надають житлово-

комунальні послуги з 
поводження з побутовими 

відходами на території 
Печеніжинської об’єднаної 

територіальної громади 

Підвищення 
ефективності і якості 

роботи щодо виконання 
комунальних послуг з 

поводження з 
побутовими відходами 

на території 
Печеніжинської 

об’єднаної 
територіальної громади 

Відсутні витрати, 
пов’язані 

запровадженням 
проєкту акта 

 

IV.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення 
цілей 

Рейтинг результативності 
(досягнення цілей під час 

вирішення проблеми) 

Бал 
результативності 

(за чотирибальною 
системою оцінки) 

Коментарі щодо 
присвоєння 

відповідного бала 

1. Неприйняття 
регуляторного акта (відмова 

від регулювання) 
1 

Проблема продовжує 
існувати 

2. Організація та 
проведення конкурсу по 4 

Цілі прийняття 
регуляторного акта 



відбору підприємств, установ 
та організацій що виробляють, 

виконують та/або надають 
житлово-комунальні послуги з 

поводження з побутовими 
відходами на території 

Печеніжинської об’єднаної 
територіальної громади 

досягаються повною 
мірою 

 

Рейтинг 
результативності Вигоди (підсумок) Витрати 

(підсумок) 

Обґрунтування 
відповідного 

місця 
альтернативи у 

рейтингу 

1. Неприйняття 
регуляторного 

акта (відмова від 
регулювання) 

 Витрат не 
потребує 

Проблема 
продовжує 
існувати 

2. Організація 
та проведення 
конкурсу по 

відбору 
підприємств, 

установ та 
організацій що 

виробляють, 
виконують та/або 
надають житлово-

комунальні 
послуги з 

поводження з 
побутовими 
відходами на 

території 
Печеніжинської 

об’єднаної 
територіальної 

громади 

Створення 
конкурентного 
середовища, та 
організація на 

конкурсній основі 
відбору підприємств, 
установ та організацій 

що виробляють, 
виконують та/або 
надають житлово-

комунальні послуги з 

поводження з 
побутовими відходами 

на території 
Печеніжинської 

об’єднаної 
територіальної громади 

 

Покращення якості 
надання послуг шляхом 
ефективної організації 
комунальних послуг з 

поводження з 
побутовими відходами 

на території 
Печеніжинської 

об’єднаної 

Відсутні 
витрати, 

пов’язані із 
запроваджен
ням проєкту 

акта 

Даний спосіб 
дозволяє 
вирішити 

проблему. В 
рейтингу 

результативнос
ті дана 

альтернатива 
на першому 
місці. При 

виборі 
зазначеної 

альтернативи 
буде 

максимально 
досягнуто цілі 
конкурентного 

середовища  



територіальної громади 

 

Підвищення 
ефективності і якості 

роботи щодо виконання 
комунальних послуг з 

поводження з 
побутовими відходами 

на території 
Печеніжинської 

об’єднаної 
територіальної громади 

 

Рейтинг 

Аргументи щодо 
переваги ораної 

альтернативи / причини 
відмови від 

альтернативи 

Оцінка ризику 
зовнішніх чинників на 
дію запропонованого 
регуляторного акта 

1. Неприйняття 
регуляторного акта 

(відмова від 
регулювання) 

Не прийняття вказаного 
регуляторного акта не 
вирішує поставленої 

проблеми 

 

2. Організація та 
проведення конкурсу по 

відбору підприємств, 
установ та організацій 

що виробляють, 
виконують та/або 
надають житлово-

комунальні послуги з 
поводження з 

побутовими відходами 
на території 

Печеніжинської 
об’єднаної 

територіальної громади 

Такий спосіб відповідає 
вимогам чинного 

законодавства України. 
Завдяки прийняттю 

проєкту акта 

роз'язується проблема та 
досягаються цілі. 

Ризики впливу 
зовнішніх факторів на 

дію регуляторного акта 
відсутні 

Негативних результатів від прийняття регуляторного акта не очікується. 
 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми 

Основним механізмом вирішення проблеми, зазначеної у розділі 1 цього 
Аналізу, є прийняття Проєкту рішення. 

Проектом рішення передбачено: 
- визначити наступну комунальну послугу, право на яку виборюється на 

конкурсних засадах: послуга з поводження з побутовими відходами. 
- затвердити Положення про проведення конкурсного відбору 



підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги з поводження з побутовими відходами на 
території Печеніжинської об’єднаної територіальної громади (далі - 

Положення) згідно з додатком 1. 
- затвердити конкурсну документацію щодо визначення виконавців 

послуг з поводження з побутовими відходами на території Печеніжинської 
об’єднаної територіальної громади згідно з додатком 2. 

 

VI. Оцінка можливість впровадження та виконання вимог регуляторного 
акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної 

влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які 
повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги 

Реалізація регуляторного акта не потребуватиме додаткових витрат та 
ресурсів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів 
господарювання, фізичних та юридичних осіб. 

 

VII. Обґрунтувати запропонований строк чинності регуляторного акта 

Рішення є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на 
невизначене коло осіб, загальнообов’язковим до застосування на території 
Печеніжинської об’єднаної територіальної громади, термін дії якої 
довгостроковий (до прийняття нових нормативно-правових актів). У разі 
потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності, у нього 
будуть вноситись зміни. 
 

VIII. Визначення показників результативності регуляторного акта 

1. Показниками результативності рішення є: 
- неухильне виконання вимог законодавства у сфері поводження з 

відходами; 
- стабільність в наданні послуг поводження з побутовими відходами 

на території Печеніжинської об’єднаної територіальної громади; 
- покращення якості надання послуг та підвищення рівня 

обслуговування населення; 
- відбір за результатами конкурсу суб’єкта господарювання з 

найкращими конкурсними пропозиціями, що максимально відповідають 
вимогам конкурсної документації та нормам чинного законодавства; 

- поліпшення санітарного стану та зменшення негативного впливу 
відходів на довкілля та здоров’я населення зняття навантаження на навколишнє 
природне середовище, дозволить попередити виникнення стихійних звалищ 
ТПВ і надасть можливості поліпшити санітарний стан території 
Печеніжинської об’єднаної територіальної громади. 

У відповідність до ч.5 ст.12 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень 
проінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних 
положень рішення визначається кількістю осіб, які: 



- прочитають зазначене рішення в офіційних засобах масової 
інформації, а саме на веб-сайті Печеніжинської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади: https://pnotg.gov.ua/. 

- отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого 
самоврядування; 

- приймуть участь у конкурсі по визначенню суб’єктів 
господарювання що виробляють, виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги з поводження з побутовими відходами на території 
Печеніжинської об’єднаної територіальної громади. 
 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися 

відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися 
шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстежень його 
результативності. 

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного 
акта буде здійснюватись після дня набрання чинності цим актом, але не пізніше 
дня з якого починається проведення повторного відстеження результативності 
цього акта, шляхом аналізу статистичних даних. 

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік з дня набрання 
чинності цим регуляторним актом. 

Періодичні відстеження здійснюватимуться раз на кожні три роки, 
починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності 
цього акта. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Печеніжинської селищної ради  
об’єднаної територіальної громади                                                Роман Шупяк 


