
 
ПРОЕКТ РЕГУЛЯТОНОГО АКТА 

УКРАЇНА  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
 

від «__»_____________ 2019 року       № ____ 
м. Олександрія 

 
Про затвердження вартості  
послуг з утримання об’єктів благоустрою 
комунальної власності міста Олександрії  
   

Відповідно до пп. 2 п. а) ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», з метою 
впорядкування вартості послуг з утримання  об’єктів благоустрою комунальної власності 
міста Олександрії та враховуючи висновки управління економіки міської ради від 21.03.2019 
р.  № 243, від 21.03.2019 р. № 245,  від 20.05.2019 р. №417. 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити вартість послуг з утримання об’єктів благоустрою  комунальної 
власності міста Олександрії згідно з додатком. 

 
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету від 14.06.2018 

р. № 389 «Про затвердження  вартості послуг з утримання об’єктів благоустрою комунальної 
власності міста Олександрії» 

 
3. Управлінню інформатизації та інформаційно-аналітичної політики міської ради 

опублікувати дане рішення в засобах масової інформації у 5-денний термін з дати його 
прийняття. 

 
4. Встановити, що дане рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Некрасова А.В. 
 
 
 
 
 
 

Міський голова С. ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету В. ЧЕБОТАРЬОВ 
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                  Додаток  

до рішення виконавчого комітету 
від ___________ 2019 року № ___ 
 
 

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ 
з утримання об’єктів благоустрою комунальної власності м. Олександрії на 2019 рік 

№ 
з/п Найменування робіт, послуг 

Од.вим Вартість 
без ПДВ, 
(грн.) 

Вартість 
з ПДВ, 
(грн.) 

1 2 3 4 5 
 КП «БЛАГОУСТРІЙ» 
1 Вартість експлуатації комплексної дорожньої машини 

на базі ЗІЛ 433362 КДМ 
   

 Вартість роботи обладнання  при поливанні  1 маш/год 435,02 522,02 
 Вартість 10 км пробігу при поливанні (з роботою 

обладнання) 
10 км 717,78 861,33 

 Вартість пробігу без виконання роботи  1 км/ 
10 км 

14,99/ 
149,90 

17,99/ 
179,88 

2 Вартість  експлуатації комплексної дорожньої машини 
на базі ЗІЛ 433362 

   

 Вартість роботи обладнання  1 маш/год 422,69 507,23 
 Вартість 10 км пробігу при розкиданні піску 10 км 380,42 456,50 
 Вартість 10 км пробігу при роботі плужних 

снігоочисників  
10 км 291,66 349,99 

 Вартість пробігу без виконання роботи 1 км/ 
10 км 

14,47/ 
144,67 

17,36/ 
173,60 

3 Навантаження, вивезення та захоронення  ТПВ для не 
бюджетних юридичних осіб 

1м3 187,49 224,99 

4 Навантаження, вивезення та захоронення  ТПВ для 
бюджетних підприємств 

1м3 183,05 219,66 

5 Навантаження, вивезення та захоронення ТПВ для 
приватного сектору 

На одного 
мешканця 
на місяць 

29,97 35,96 

6 Вартість експлуатації трактора МУ-320 «Белорус»            
27 к.с 

1 маш/год 141,32 169,58 

7 Вартість експлуатації вантажного автопідйомника              
П-183 на базі автомобіля ЗІЛ-130  

   

 На переміщення 1 км 14,86 17,83 
 На роботу обладнання 1 маш/год 330,12 396,14 
8 Вартість експлуатації автомобіля ЗІЛ  (на бензині             

А-92) 
1 маш/год 198,67 238,40 

 Вартість пробігу автомобіля ЗІЛ  1 км 12,77 15,32 
9 Вартість експлуатації трактора Т-40  1 маш/год 181,47 217,76 
10 Вартість експлуатації трактора МТЗ 82.1  1 маш/год 223,11 267,73 
11 Вартість експлуатації одноковшевого екскаватора 

об’ємом ковша 0,25 м3 
1 маш/год 244,75 293,70 

12 Вартість експлуатації подрібнювача гілок АМ 120 БД 1 м3 13,92 16,70 
13 Вартість експлуатації автогрейдера ДЗ-180 1 маш/год 517,05 620,46 
14 Вартість експлуатації автогрейдера ДЗК-250 1 маш/год 658,60 790,32 
15 Вартість експлуатації міні-трактора Т-012   11к.с. 1 маш/год 142,70 171,24 
16 Вартість експлуатації автомобіля ЗІЛ  (на газу- метані) 1 маш/год 166,34 199,61 
17 Вартість пробігу автомобіля ЗІЛ  1 км 9,59 11,51 
18 Вартість експлуатації трактора ЮМЗ 60 к.с  1 маш/год 223,11 267,73 



Продовження додатка 
1 2 3 4 5 
19 Вартість експлуатації дорожньої комбінованої на базі 

автомобіля МАЗ при підмітанні проїжджої частини 
доріг щіточним обладнанням: 

   

 Вартість роботи обладнання при підмітанні 1 маш/год 497,61 597,13 
 Вартість пробігу без виконання робіт 1 км/ 

10 км 
8,17/ 
81,70 

9,80/ 
98,00 

 Вартість 10000 м2 при підмітанні проїжджої частини 10000 м2 167,19 200,63 
20 Вартість експлуатації машини дорожньої 

комбінованої при розкиданні піску, робіт плужних 
снігоочисників на базі автомобіля МАЗ 

   

 Вартість роботи обладнання 1 маш/год 497,61 597,13 
 Вартість пробігу без виконання робіт 1 км/ 

10 км 
8,17/ 
81,70 

9,80/ 
98,00 

 Вартість 10 км пробігу при роботі плужних 
снігоочисників 

10 км 343,35 412,02 

 Вартість 10 км пробігу при розкиданні піску 10 км 447,85 537,42 
21 Вартість експлуатації машини дорожньої 

комбінованої на базі автомобіля МАЗ при поливанні 
   

 Вартість роботи обладнання 1 маш/год 530,38 636,46 
 Вартість пробігу без виконання робіт 1 км/ 

10 км 
7,95/ 
79,50 

9,54/ 
95,40 

 Вартість 10 км пробігу при поливанні 10 км 763,75 916,50 
22 Вартість експлуатації мотопомпи HONDA WN 20X 1 маш/год 94,39 113,27 
23 Обрізування дерев висоторізом 1 дер. 60,34 72,41 
24 Обрізування  з прорідженням крон дерев, з діаметром 

стовбура: 
   

 - До 10 см 1дер. 29,01 34,81 
 - 11-15 см 1дер. 36,89 44,27 
 - 16-20 см 1дер. 46,09 55,31 
 - 21-25 см 1 дер. 75,37 90,44 
 - 26-40см 1 дер. 93,71 112,45 
25 Обрізування  з прорідженням крон кущів з діаметром 

куща, м 
   

 - До 0,5  1 кущ 1,82 2,18 
 - 0,5-1,0 1 кущ 2,31 2,77 
 - Більше 1,0 1кущ 3,00 3,60 
26 Вирізування сухого гілля і дрібної суші (з автовишки) 

 -на деревах листяних порід з діаметром стовбура до 
35 см і наявністю сухого гілля  

   

 До 5 шт. 1дер. 29,11 34,93 
 6-15 шт. 1дер. 42,35 50,82 
 Більше 15 шт. 1дер. 55,11 66,13 
 - на деревах листяних порід діаметром стовбура 

більше 35 см і наявністю сухого гілля 
   

 До 5 шт. 1дер. 39,17 47,00 
 6-15 шт. 1дер. 56,75 68,10 
 Більше 15 шт. 1дер. 73,74 88,49 
27 Омолодження дерев листяних порід (з автовишки)     
 - діаметром стовбура до 50 см при кількості зрізів 

скелетних гілок 
   

 До 20 шт. 1дер. 113,53 136,24 
 21-30 шт. 1дер. 138,46 166,15 
 Більше 30 шт. 1дер. 189,19 227,03 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
 - діаметром стовбура більше 50 см при кількості зрізів 

скелетних гілок 
   

 До 20 шт. 1дер. 135,15 162,18 
 21-30 шт. 1дер. 171,99 206,39 
 Більше 30 шт. 1дер. 210,25 252,30 
28 Звалювання дерев з кореня    
 М`яколистяних порід діаметром До 16 см 100 дер. 788,13 945,76 
                                                         До 24 см 100 дер. 1253,43 1504,12 
                                                         До 32 см 100 дер. 2064,02 2476,82 
                                                         Більше 32 см 100 дер. 3427,57 4113,08 
 Твердолистяних порід  діаметром До 16 см 100 дер. 987,33 1184,80 
                                                         До 24 см 100 дер. 1615,19 1938,23 
                                                         До 32 см 100 дер. 2448,95 2938,74 
                                                         Більше 32 см 100 дер. 3856,05 4627,26 
29 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев 

частинами із застосуванням автовишки 
   

 М`яколистяних  порід діаметром  до 20 см 1 м3 736,74 884,09 
                                                          До 30 см 1 м3 582,77 699,32 
                                                          До 40 см 1 м3 495,47 594,56 
                                                          До 50 см 1 м3 447,90 537,48 
                                                          До 60 см 1 м3 431,30 517,56 
                                                          До 70 см 1 м3 415,54 498,65 
                                                         До 80 см 1 м3 402,29 482,75 
                                                         Більше 80 см 1 м3 388,80 466,56 
 Твердолистяних  порід діаметром до 20 см 1 м3 1035,66 1242,79 
                                                          До 30 см 1 м3 711,43 853,72 
                                                          До 40 см 1 м3 680,44 816,53 
                                                          До 50 см 1 м3 668,07 801,68 
                                                          До 60 см 1 м3 612,85 735,42 
                                                          До 70 см 1 м3 557,40 668,88 
                                                          До 80 см 1 м3 505,05 606,06 
                                                          Більше 80 см 1 м3 462,83 555,40 
30 Звалювання дерев вручну в міських умовах    
 М`яколистяних  порід діаметром  до 20 см 1 м3 531,10 637,32 
                                                          До 30 см 1 м3 408,64 490,37 
                                                          До 40 см 1 м3 360,34 432,41 
                                                          До 50 см 1 м3 324,40 389,28 
                                                          До 60 см 1 м3 315,39 378,47 
                                                          До 70 см 1 м3 307,80 369,36 
                                                       До та більше 80 см 1 м3 290,39 348,47 
 Твердолистяних  порід діаметром до 20 см 1 м3 777,10 932,52 
                                                          До 30 см 1 м3 571,80 686,16 
                                                          До 40 см 1 м3 529,40 635,28 
                                                          До 50 см 1 м3 495,69 594,83 
                                                          До 60 см 1 м3 460,28 552,34 
                                                          До 70 см 1 м3 418,17 501,80 
                                                          До 80 см 1 м3 377,65 453,18 
                                                          Більше 80 см 1 м3 350,20 420,24 
31 Копання ям, підготовка ям для садіння дерев та кущів, 

при розмірі ями: 
   

 -  0,3х0,3м 1 яма 11,97 14,36 
 -  0,5х0,5м 1 яма 34,23 41,08 
 -  0,7х0,7м 1 яма 64,14 76,97 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
 -  1,0х0,8м 1 яма 96,34 115,61 
 -  0,35х0,4м для садіння троянд 1 яма 4,10 4,92 
 -  1,5х0,85м для садіння великомірних дерев 1 яма 155,51 186,61 
 -  0,5х0,5х1,0 м траншеї для садіння живої огорожі 

однорядної 
1 шт. 42,60 51,12 

32 Садіння саджанців, дерев, кущів та живої огорожі у 
готові ями, розміром: 

   

 - дерев у яму 0,7х0,7м 1 садж. 22,32 26,78 
 - дерев у яму 1,0х0,8м 1 садж. 36,65 43,98 
 - дерев та кущів у яму 0,5х0,5м 1 садж. 5,14 6,17 
 - живоплоту однорядного у траншеї 

0,5х0,5х1,0м 
1 саж. 3,03 3,64 

 - великомірних  дерев з грудкою землі 1 садж. 167,60 201,12 
 - троянд 1 садж. 0,83 1,00 
33 Поливання рослин у горшках, встановлених на 

підставках 
   

 - зі шлангу довжиною до 40м 100 м2 25,65 30,78 
 - з поливальниці 100 м2 71,85 86,22 
34 Встановлення рослин у горшках на підставки 1 шт. 0,55 0,66 
35 Поливання звичайних газонів зі шланга 100м2 16,41 19,69 
36 Поливання зелених насаджень    
 - з автомобіля 1 м3 води 45,67 54,80 
 - з водопроводу 1 м3 води 35,90 43,08 
 - з  відер 1 м3 води 200,16 240,19 
37 Поливання рослин у квітниках     
 - зі шлангу довжиною до 40 м 100м2 14,00 16,80 
38 Поливання деревно – чагарникових насаджень    
 - у пристовбурні ямки 100 м2 318,19 381,83 
 - в канавки 100 м2 246,32 295,58 
39 Планування (вирівнювання), зачищення без 

трамбування поверхні шаром до 10 см 
   

 - природної щільності 100м2 1682,59 2019,11 
 - насипного ґрунту 100м2 1465,49 1758,59 
40 Розкидання привізного  ґрунту без розрівнювання 

поверхні 
1 м3 60,30 72,36 

41 Вибирання трави після дискування та мотоблочення 1 м2 51,99 62,39 
42 Суцільне внесення в ґрунт мінеральних добрив при 

нормі до 4ц/га 
кг 0,55 0,66 

43 Внесення в ямки мінеральних добрив 1 шт. 1,5 1,80 
44 Обгортання стовбурів дерев агроволокном 1 шт. 6,12 7,34 
45 Зняття зі стовбурів дерев обв’язувального матеріалу 1 шт. 4,27 5,12 

46 Викопування кореневищ рослин 100 шт. 25,65 30,78 

47 Зміна ґрунту для влаштування квітника або газону, 
при товщині шару, що змінюється: 

   

 - до 10 см 1 м3 270,11 324,13 
 - 11-20 см 1 м3 320,74 384,89 
 - Більше 20 см 1 м3 394,76 473,71 
48 Побілка бордюрного каменю вручну вапняним 

розчином, без вартості матеріалів 
100 м2 

поверхні 
612,15 734,58 

49 Побілка вапняним розчином стовбурів дерев на 
висоту до 1,2 м, без вартості матеріалів 

10 дер. 34,68 41,62 



 6
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
50 Фарбування олійними фарбами  раніше пофарбованих 

металевих поверхонь в 1 шар, без вартості матеріалів 
   

 - площею до 0,25 м2 100 м2 3530,93 4237,12 
 - грат та огорож 100 м2 5018,59 6022,31 
51 Фарбування олійними  сумішами     
 - дерев’яних штахетних огорож 100 м2 639,65 767,58 
 - бетонних поверхонь 100 м2 3550,87 4261,04 
52 Послуги по утриманню об’єктів  озеленення та 

благоустрою міста 
   

 - утримання об’єктів озеленення - озеленювач 1 люд/год 51,32 61,58 
 - утримання об’єктів благоустрою – робітник 

зеленого будівництва 
1 люд/год 54,27 65,12 

53 Догляд за зеленими насадженнями    
 - прополювання газонів 100м2 111,56 133,87 
 - прополювання квітників з розпушуванням 

грунту  
100 м2 233,26 279,91 

 - викошування трави, парослі дерево – 
чагарникових порід моторною косаркою 

100 м2 78,61 94,33 

 - викошування газонів моторною косаркою 100 м2 78,61 94,33 
54 Копання ущільнених ґрунтів на глибину 15-20 см 1 м2 6,31 7,57 
55 Розрівнювання скопаної  (виораної)  поверхні 1 м2 2,17 2,60 
56 Очищення газонів,  квітників, пристовбурних лунок 

дерев і кущів 
   

 - від листя, сміття, гілля 100м2 82,10 98,52 
 - від стебел квіткових рослин 100м2 176,94 212,33 
57 Обрізування у квітниках кущів троянд 1 шт. 3,65 4,38 
58 Вибіркове обрізування квіток, що відцвіли    
 - літників та багаторічників 100 шт. 122,20 146,64 
 - троянд 100 шт. 131,57 157,88 
59 Садіння квітів    
 - бульбових, кореневищ, горшкових 100 шт. 148,32 177,98 
 - літників 100 шт. 74,91 89,89 
60 Прибирання з газонів трави скошеної моторною 

косаркою 
100 м2 21,78 26,14 

61 Видалення бур’янів та порослі вручну 100 м2 407,08 488,50 
62 Навантаження на транспортні засоби  сміття, 

вуличного змету та опалого листя 
1 м3 41,40 49,68 

63 Навантаження на транспортні засоби  гілок м3 59,81 71,77 
64 Навантаження на транспортні засоби      
 - піску т 72,70 87,24 
 - бутового каменю, цегли битої т 72,70 87,24 
65 Навантаження на транспортні засоби  дров м3 80,76 96,91 
66 Навантаження на транспортні засоби ґрунту 

дернового 
м3 91,54 109,85 

67 Підстригання живих огорож з землі 100 м2 246,43 295,72 
68 Сівба газонів вручну 100 м2 76,97 92,36 
69 Сівба насіння однорічних квітів з загортанням землею Пог. м 1,05 1,26 
70 Підгортання на зиму у квітниках кущів троянд, віком 

після садіння, років: 
   

 - до 2 років 1 шт. 0,76 0,91 
 - понад 2 роки 1 шт. 1,30 1,56 
71 Розгортання у квітниках кущів троянд, віком після 

садіння, років: 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
 - до 2 років 1 шт. 0,67 0,80 
 - понад 2 роки 1 шт. 1,08 1,30 
72 Проріджування однорічних квіткових рослин з 

розпушуванням і прополюванням на середніх ґрунтах 
   

 - слабке забруднення м2 6,45 7,74 
73 Підмітання території 100 м2 6,79 8,15 
74 Очищення проїжджої частини доріг з твердим 

покриттям від грязі вручну 
100 м2 108,65 130,38 

75 Очищення проїжджої частини доріг біля бордюрів 
вручну від нанесеного грунту 

10 м 
очищення 

23,98 28,78 

76 Очищення урн від твердих побутових відходів 1 урна 4,15 4,98 
77 Очищення газонів від опалого листя, гілля і 

сміття(середня засміченість) 
100 м2 81,62 97,94 

78 Очищення газонів від опалого листя, гілля і 
сміття(велика засміченість) 

100 м2 163,23 195,88 

79 Очищення територій від випадкового сміття (середня 
засміченість) 

100 м2 1,53 1,84 

80 Очищення територій від випадкового сміття (велика 
засміченість) 

100 м2 4,64 5,57 

81 Очищення отворів водопропускних труб та малих 
мостів від бруду та наносів вручну 

1м 
довжини 
споруди 

27,47 32,96 

82 Прочищення каналізаційних оглядових колодязів 
глибиною до 3 м вручну 

1 колодязь 336,50 403,80 

83 Підмітання снігу, який щойно випав, без 
попереднього оброблення реагентами 

100 м2 11,88 14,26 

84 Посипання території протиожеледною сумішшю 100 м2 11,07 13,28 
85 Згрібання снігу, який щойно випав товщиною шару  

понад 0,02 м у вали або купи 
100 м2 52,02 62,42 

86 Очищення територій від ущільненого  снігу 100 м2 152,01 182,41 
87 Очищення територій від намерзлого льоду без 

попереднього оброблення реагентами 
100 м2 361,16 433,39 

88 Очищення територій від намерзлого льоду з 
попереднім обробленням реагентами 

100 м2 557,05 668,46 

89 Послуги по санітарному утриманню вулично-
шляхової мережі міста - робітника благоустрою 

1 люд/год 53,83 64,60 

90 Послуги по санітарному утриманню вулично-
шляхової мережі міста - двірника  

1 люд/год 51,01 61,21 

91 Збирання зрізаних гілок листяних порід 100 м2 25,65 30,78 
92 Зняття з дерев гілок, пошкоджених шкідниками    
        -     при кількості пошкоджених гілок до 10 шт. 1 дерево 43,65 52,38 
 - при кількості пошкоджених гілок до 11-15 шт. 1 дерево 51,60 61,92 
93 Обробка газонів гербіцидами із застосуванням 

обприскувача 
100 м2 107,78 129,34 

94 Обробка розчином хімічних або біологічних 
препаратів, із застосуванням ранцевого обприскувача, 
дерев та кущів 

   

 - кущів діаметром до 1 м 1 дерево 8,15 9,78 
 - дерев висотою більше 5 м 1 дерево 21,71 26,05 
95 Завантаження гілок у подрібнювач АМ-120 БД м3 60,30 72,36 
96 Вартість утримання парку культури та відпочинку 

ім.Т.Г.Шевченко 
1 люд/год 50,18 60,22 

97 Вартість користування міською вбиральнею 1користува
ння 

4,17 5,00 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
 КП «СВІТЛОЦЕНТР»    
98 Вартість робіт по технічному обслуговуванню та 

поточному ремонту мереж зовнішнього освітлення на 
2019 р 

   

 Вид світильника    
 СПО,НСУ, СКЗР 1000 г/е 121,31 145,57 
 Парковий 1000 г/е 128,59 154,31 
 SLA 1000 г/е 119,96 143,95 
 ЖКУ 1000 г/е 137,74 165,29 
 Світлодіодні 1000 г/е 89,52 107,42 
99 Виготовлення технічних засобів регулювання 

дорожнім рухом 
   

 Реставрація ДЗ 1 шт 268,14 321,76 
 Виготовлення кронштейна 1 шт 458,11 549,73 
 Виготовлення металевої стійки 1 шт 700,27 840,33 
 Фарбування стійки 1 шт 89,61 107,53 
 Виготовлення інф.табло 1,5 1 шт 1873,82 2248,58 
 Виготовлення інф.табло 1,2 1 шт 1697,80 2037,37 
 Виготовлення ПДЗ 1 шт 550,57 660,69 
 Фарбування кронштейна 1 шт 88,70 106,44 
100 
 

Технічне обслуговування засобів регулювання 
дорожнім рухом 

   

 Місячне ТО СО 1 шт 842,47 1010,96 
 Квартальне ТО СО 1 шт 2104,48 2525,37 
 Піврічне ТО СО 1 шт 2483,07 2979,68 
 Річне  ТО СО 1 шт 2725,53 3270,64 
 ТО плоского ДЗ 1 шт 62,63 75,16 
 ТО обємного ДЗ 1 шт 95,43 114,52 
 ТО інформац.табло указчика 1 шт 151,08 181,30 
 ТО кронштейна 1 шт 41,70 50,04 
 Горизонтрозмітка доріг 1 м2 144,81 173,77 

 КП «РИТУАЛ»    
101 Доставка трупів в морг одиноких та безрідних 

громадян 
Одна 

доставка 
 1208,61 

 
102 Поховання померлих одиноких громадян з копанням 

могили (зимовий період) 
Одне 

поховання 
 3933,99 

103 Поховання померлих одиноких громадян з копанням 
могили (літній період) 

Одне 
поховання 

 2945,67 

104 Підмітання доріжок при засміченості    
   - слабкий 100 м2  21,48 
   - середній 100 м2  31,84 
   - великій 100 м2  47,39 
105 Фарбування поверхонь вапняним розчином 100 м2  357,95 
106 Очищення доріжок від трави при ступені заростання    
 - слабкому 100 м2  215,72 
 - середньому 100 м2  404,84 
 - великому 100 м2  809,65 
107 Видалення бур’янів біля огорожі 1 м2  4,94 
108 Прибирання газонів від листя, хмизу, сміття    

       -     середня  засміченість 100м2  75,82 
 - сильна засміченість 100м2  114,05 

 - випадкове сміття 100м2  8,49 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
109 Прибирання листя в осінній період 1м3  246,15 
110 Очищення доріжок від снігу пухкого при товщинні 

шару, см 
   

       -     до 10 см 100м2  78,46 
 - 11-15 см 100м2  98,55 
 - більше 15 см 100м2  134,78 
111 Посипання доріжок піском (посипання території 

піском) 
100м2  30,72 

112 Викошування трави тримером комбінований газон, 
висота травостою, см  

   

        -     до 5 см 100м2  72,15 
 - 5- 10 см 100м2  79,92 
 - понад 10 см 100м2  97,41 
113 Викошування трави за допомогою кущоріза, висота 

травостою більше 15 см 
   

 - комбінований 100м2  58,04 
 - з домішками самосіву, дерев та чагарників 100м2  140,93 
 Обрізування і проріджування деревно- чагарникових насаджень 
114 Вирізування сухих сучків на деревах листяних порід, 

обрізування гілок бензопилою діаметр стовбура, мм 
   

       -      до 100 1 дер  24,90 
 - до 150 1 дер  36,57 
 - до 200 1 дер  44,33 
 - до 250 1 дер  59,88 
 - до 400 1 дер  76,71 
 - більше 400 1 дер  102,63 
115 Знесення самосійних дерев(порослі) кущорізом з 

діаметром стовбура до 5 см, при густоті: 
   

 - до 50 шт на 1 м2 100м2  96,88 
 - понад 50 шт на 1 м2 100м2  129,29 
116 Зрізування самосійних дерев (порослі) кущорізом з 

діаметром понад 5 см, при густоті  
   

 - до 50 шт на 1 м2 100м2  158,42 
 - понад 50 шт на 1 м2 100м2  184,34 
117 Викопування (знесення) чагарників кущорізом з 

діаметром куща, м 
   

       -     до 0,5 м 1 шт  19,84 
118 Збирання зрізаних гілок:    
 - згрібання і збирання трави і порослі  100м2  17,52 
119 Збирання гілок та порубочних решток після 

завалювання дерев порід: 
   

 - хвойних 1 м3  53,16 
 - листяних 1 м3  37,91 
120 Навантаження гілок на транспортні засоби після 

обрізування: м’яколистяних і хвойних порід 
   

 - 0,16 – 0,20 1 м3  71,97 
 те ж твердолистяних порід     
 - 0,21- 0,25 1 м3  80,98 
 те ж колючих порід    
 - 0,26 – 0,30 1 м3  92,57 
121 Перенесення вантажу навалом у маломістких засобах 

переміщення на віддаль, м 
   

 - 12- 18 м  86,64 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
 - 38- 50 м  138,45 
 - понад 50 м  164,41 
122 Навантаження    
 - побутового сміття 1 м3  136,01 
123 Вартість 1 люд/ год 1 л/г  64,77 
 
КЕРУЮЧИЙ  СПРАВАМИ  
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ     В. ЧЕБОТАРЬОВ 
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Аналіз регуляторного впливу 

проекту рішення виконавчого комітету 
«Про затвердження вартості послуг з утримання об’єктів благоустрою 

комунального власності міста Олександрі» 
 

Аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблений з дотриманням вимог 
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», пп.2 п.а) ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України «Про благоустрій населених пунктів», Методики проведення аналізу впливу 
регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 
308, та визначає правові й організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого 
комітету «Про затвердження вартості послуг з утримання об’єктів благоустрою комунальної 
власності міста Олександрії». 

1. Проблема, яку планується розв’язати з прийняттям цього регуляторного акта, 
полягає у приведенні вартості послуг (робіт), що надаються комунальними підприємствами, 
до рівня економічно обґрунтованих витрат, а також необхідності стабілізації фінансового 
стану комунальних підприємств шляхом встановлення фіксованої вартості послуг (робіт) з 
урахуванням обсягів, визначених управлінням житлово-комунального господарства міської 
ради, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших 
нормативно-правових актів. 

2. Механізм формування вартості послуг з утримання об’єктів благоустрою 
комунальної власності міста визначається на основі Калькуляцій.  

Тарифи, які діятимуть, будуть забезпечувати позитивну рентабельну роботу 
комунальних підприємств та покривати собівартість наданих послуг. 

Головна мета данного регуляторного  акта – надання якісних послуг з утримання 
об’єктів благоустрою за економічно обґрунтованою вартістю. 

На підставі аналізу розрахунків вартості послуг (робіт), що надаються комунальними 
підприємствами та висновків управління економіки міської ради, запропоновано зазначений 
регуляторний акт.  

Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінюватись за результатами 
відстеження діяльності суб’єктів господарювання комунальної форми власності, пов’язаної з 
наданням зазначених вище послуг.  

3. Метою розробки та впровадження проекту є: 
- реалізація державної політики ціноутворення;  
- приведення витрат підприємств у відповідність до рівня економічно обґрунтованих 

витрат та у межах граничного рівня рентабельності;  
- своєчасні розрахунки за спожиті енергоносії, паливно-мастильні матеріали; 
- своєчасна виплата заробітної плати працівникам комунальних підприємств; 
- здійснення своєчасних розрахунків з бюджетами всіх рівнів та сплати єдиного 

соціального внеску. 
4. Дана проблема потребує вирішення шляхом встановлення виконавчим комітетом 

Олександрійської міської ради вартості послуг на утримання об’єктів благоустрою 
комунальної власності міста. 

Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки 
відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо 
встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, вартості на такі послуги, які 
надаються підприємствами комунальної власності відповідної територіальної громади, 
належать органам місцевого самоврядування. Поряд з цим, здійснення контролю за 
дотриманням встановленої вартості делеговано органам місцевого самоврядування. 

5. Альтернативи. 
1) Альтернативним способом досягнення встановлених цілей може бути визначення 

вартості послуг (робіт) самими суб’єктами господарювання, проте, у такому випадку стає 
реальною загроза необґрунтованого підвищення вартості послуг або отримання 
надприбутків. Дана альтернатива є неприйнятною. 
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2) Не затвердження вартості послуг з утримання об’єктів благоустрою призведе до 

погіршення стану комунальних підприємств. Проблем, пов’язаних з виплатою заробітної 
плати працівників комунальних підприємств, розрахунків за комунальні послуги та 
енергоносії, придбанням паливно-мастильних матеріалів. Дана альтернатива є 
неприйнятною.  

3)  Вирішення проблеми можливо лише у разі затвердження вартості послуг з 
утримання об’єктів благоустрою комунальної власності міста шляхом приведення її до 
економічно обґрунтованого рівня, який би забезпечив стале та якісне надання послуг.  

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним з 
огляду на можливість виконання та ефективної реалізації регуляторного акта, який повністю 
відповідає повноваженням органів місцевого самоврядування відповідно до Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні». 

6. Вказану проблему планується розв’язати за допомогою реалізації наступного 
механізму, який передбачає виконання заходів щодо:  

1) Внесення на обговорення, шляхом публікації у ЗМІ, питання встановлення вартості 
послуг з утримання об’єктів благоустрою комунальної власності, запропонованого у проекті 
рішення.  

2) Виконавчий комітет, керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», 
враховуючи результати обговорення, приймає рішення щодо встановлення тарифу.  

3) Після прийняття, рішення підлягає оприлюдненню. 
7. Регуляторний акт має місцевий характер впливу. Найбільш впливовими зовнішніми 

чинниками на дію регуляторного акта будуть:  
- зміна чинного законодавства у сфері виконання робіт та надання послуг з 

благоустрою населених пунктів;  
- збільшення складових собівартості послуг (зростання мінімальної заробітної плати, 

ціни паливно-мастильних матеріалів тощо);  
- зміна податкового законодавства. 
Зазначені чинники мають значний вплив на результативність запропонованого 

регуляторного акта. Тому буде запроваджено постійний моніторинг щодо їх оцінки, за 
результатами якого до запропонованого регуляторного акта буде внесено відповідні зміни 
для усунення негативного впливу зазначених зовнішніх чинників.  

8. Прийняття регуляторного акта надасть можливість забезпечувати територіальну 
громаду міста якісними послугами з утримання об’єктів благоустрою міста, встановити 
вартість послуг на рівні економічно обґрунтованих витрат, поліпшити фінансово-
економічний стан комунальних підприємств. 

9. Сфера впливу, вигоди та витрати: 
Сфера впливу Вигоди Витрати 

Органи місцевого 
самоврядування 

Забезпечення виконання необхідних обсягів з 
утримання об’єктів благоустрою комунальної 

власності міста; забезпечення економічно 
обґрунтованої вартості послуг 

Процедура розробки регуляторного акта (витрати 
робочого часу спеціалістів пов'язані з підготовкою 

регуляторного акту, публікація у ЗМІ міста). Витрати 
на оплату послуг з утримання об’єктів благоустрою 
комунальної власності міста з місцевого бюджету  

Населення Надання послуг за економічно 
обґрунтованою вартістю 

Відсутні 

Комунальні 
підприємства 

 

Своєчасні розрахунки  
за енергоносії, паливно-мастильні матеріали, 
недопущення збитків підприємства, 
застосування вартості послуг на рівні 
економічно обґрунтованих витрат 

Регулювання витрат на надання послуг у межах 
встановленої вартості 

Держава Своєчасні платежі до бюджетів всіх рівнів  Відсутні 
10. Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежується у часі, оскільки 

його прийняття залежить від економічних чинників (динаміки зміни вартості паливно-
мастильних матеріалів, енергоносіїв, підвищення мінімальної заробітної плати, змін у 
податковому законодавстві, тощо). 

11. Регуляторний акт досягне своєї цілі за умови, якщо:  
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- затвердження вартості послуг з утримання об’єктів благоустрою комунальної 

власності міста Олександрії відповідатиме економічно обґрунтованим витратам комунальних 
підприємств;  

- робота комунальних підприємств буде якісною, зменшиться кількість скарг 
громадян на неналежну якість утримання об’єктів благоустрою; 

- будуть своєчасно проводитись розрахунки за спожиті енергоносії, паливно-
мастильні матеріали, розрахунки з бюджетами всіх рівнів та сплата єдиного соціального 
внеску; 

- буде забезпечена своєчасна виплата заробітної плати працівникам комунальних 
підприємств. 

12. Показниками результативності регуляторного акта є:  
- фактичний рівень витрат, пов’язаних з наданням послуг з утримання об’єктів 

благоустрою комунальної власності міста;  
- кількість скарг та пропозицій щодо своєчасності та якості надання зазначених 

послуг; 
- рівень рентабельності фінансово-господарської діяльності комунальних 

підприємств. 
13. Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься у такі 

строки:  
- базове відстеження - після набрання чинності цим актом;  
- повторне відстеження - через один рік з дня набрання чинності цим актом;  
- періодичні відстеження - раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів 

з повторного відстеження результативності регуляторного акта.  
14. Розробник проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження 

вартості послуг з утримання обєктів благоустрою комунальної власності міста Олександрії», 
– планово-економічний відділ управління житлово-комунального господарства, архітектури 
та містобудування  міської ради на підставі розрахунків КП «Благоустрій», КП «Ритуал», КП 
«СвітлоЦентр» та висновків управління економіки міської ради.   

Пропозиції та зауваження стосовно даного питання приймаються протягом місяця з 
дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного 
впливу за адресою: 
 28000, м.Олександрія, вул.Бульварна, 25. Телефон для довідок 72616. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник  управління         Г. Лоцман 
житлово-комунального   господарства  
архітектури та містобудування міської ради 

 


