
Звіт про періодичне відстеження результативності 

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 

відстежується, дата його прийняття та номер. 

Рішення Запорізької міської ради від 28.11.2012 № 40 «Про затвердження 

Порядку видачі дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними 

відходами на території м. Запоріжжя». 
 

2. Назва виконавця заходів відстеження. 

Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради. 
 

3. Цілі прийняття акта. 

Затвердження Порядку видачі дозволу на експлуатацію об`єкта 

поводження з небезпечними відходами (далі – Дозвіл) відповідно до Закону 

України «Про відходи». 

Проведення процедури видачі Дозволу відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

Забезпечення прозорості та ясності здійснення процедури видачі Дозволу. 
 

4. Строк виконання заходів з відстеження: чотири роки з моменту 

вступу в дію регуляторного акта. 

 

5. Тип відстеження: періодичне. 
 

6. Метод одержання результатів відстеження. 

Для проведення періодичного відстеження результативності 

регуляторного акта використовувався статистично-аналітичний метод. 
 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 

результативність, а також способи одержання даних:  

Відстеження результативності рішення Запорізької міської ради від 

28.11.2012 № 40 «Про затвердження Порядку видачі дозволу на експлуатацію 

об’єкта поводження з небезпечними відходами на території м. Запоріжжя» 

здійснено за фактичною кількістю Дозволів, виданих суб’єктам господарської 

діяльності. 

 

8. Кількісні та якісні показники результативності: 

За період дії регуляторного акта, у відповідності до вимог Порядку видачі 

дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами на 

території м. Запоріжжя, затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 

28.11.2012 № 40, за заявами суб’єктів господарювання було видано 6 Дозволів. 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення цілей: 
Прийняття даного регуляторного акта дозволило досягнути розв`язання 

проблеми, пов’язаної з відсутністю порядку видачі Дозволу на 

загальнодержавному рівні, через впровадження механізму його видачі на 
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місцевому рівні. Процедура видачі Дозволу була упорядкована та 

приведена у відповідність до вимог чинного законодавства, в тому числі у 

дозвільній сфері.  

Мета та цілі, які ставились при прийнятті регуляторного акта, досягнуті. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» від 

09.04.2014 № 1193-VII внесені зміни, зокрема, до статті 21 Закону України 

«Про відходи» та пункту 151 Закону України «Про перелік документів 

дозвільного характеру» від 19.05.2011 № 3392-VI, а саме: з Переліку 

документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності виключено 

дозвіл на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами, 

відповідно, з повноважень органів місцевого самоврядування виключено 

видачу такого дозволу. 

З урахуванням вищевикладеного, рішення Запорізької міської ради від 

28.11.2012 № 40 «Про затвердження Порядку видачі дозволу на експлуатацію 

об’єкта поводження з небезпечними відходами на території м. Запоріжжя» має 

бути скасоване. 

 

 
Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих 
органів ради         А.І.Пустоваров 
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