Звіт про результати періодичного відстеження
рішення виконавчого комітету Енергодарської міської ради від 16.10.2008
№315 «Про положення про постійно діючу міську комісію з питань
поводження з безхазяйними відходами»
Виконавець заходів з відстеження
Управління економіки Енергодарської міської ради
Цілі прийняття акта
Цілями здійснення державного регулювання є:
- Приведення Положення про постійно діючу міську комісію з питань
поводження з безхазяйними відходами у відповідність до чинного
законодавства;
- -координація діяльності землекористувачів та землевласників щодо
виявлення та обліку безхазяйних звалищ побутових та промислових
відходів;
- контролювання виконання робіт, пов’язаних з виявленням та обліком
безхазяйних відходів вищезазначеними суб’єктами;
- зменшення обсягів утворення відходів та кількість безхазяйних
звалищ;
- запобігання забрудненню навколишнього природного середовища
шляхом виконання планових заходів.
Строк виконання заходів з відстеження
Період для відстеження – з жовтня 2015 року по жовтень 2018 року.
Термін відстеження з 06.11.2018р. по 20.11.2018р.
Тип відстеження
Періодичне.
Методи одержання результатів відстеження
Аналіз проведення перевірок. Обробка та аналіз інформації.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність та
способи одержання даних
Офіційна інформація опрацьована та отримана від фінансового
управління міської ради, управління комунальної власності, адміністративної
комісії при виконавчому комітеті Енергодарської міської ради. Спосіб
одержання інформації: письмовий, усний.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта
1.
Аналіз інформації щодо зменшення у місті Енергодарі
накопичених безхазяйних відходів (кількість звалищ). За звітний період
ліквідовано 54 стихійних звалища.
2.
Аналіз інформації щодо проведених перевірок по виявленню та
ліквідації відходів, визначення власника відходів та їх оцінка (кількість
перевірок, кількість порушників). В період з жовтня 2015 року по жовтень
2018 року постійно діючою комісією з питань поводження з безхазяйними
відходами було проведено 32 планові перевірки території міста, виявлено
48 порушень.
3.
Аналіз інформації щодо надходження грошових стягнень за
шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього
природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – період
з жовтня 2015 по жовтень 2018 року сума грошових стягнень –
5 360 049,35 грн.
Оцінка результатів реалізації результативності акта
З метою запобігання забруднення навколишнього природного
середовища продовжити роботу комісії з питань поводження з безхазяйними
відходами, яка займається перевірками згідно даного положення.
У зв’язку із вищевикладеним дія регуляторного акта, рішення
виконавчого комітету Енергодарської міської ради від 16.10.2008 №315 «Про
положення про постійно діючу міську комісію з питань поводження з
безхазяйними відходами», має бути подовжена.
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Про результати повторного
відстеження
Звіт про результати періодичного відстеження рішення виконавчого
комітету Енергодарської міської ради від 16.10.2008 №315 «Про положення
про постійно діючу міську комісію з питань поводження з безхазяйними
відходами», виконано відповідно до плану-графіка з відстеження
результативності регуляторних актів на 2018 рік Енергодарської міської ради
та її виконавчого комітету.
В процесі здійснення відстеження результативності регуляторного акту
дотримані вимоги, встановлені Законом України від 11.09.2003 № 1160-ІV
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності» та Методикою проведення відстеження результативності
регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу
та відстеження результативності регуляторного акта» (зі змінами від
16.12.2015 №1151).
Додаток: 2 арк. в 3 прим.
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