Звіт про результати базового відстеження
1. Вид та назва регуляторного акта
Проект рішення Бердянської міської ради «Про затвердження Правил
приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м. Бердянська»
2. Виконавець заходів з відстеження результативності
Управління комунального господарства Бердянської міської ради
3. Цілі прийняття акта
Прийняття даного рішення повинно привести до запобігання порушень в
роботі, підвищення ефективності каналізаційно-очисних споруд та безпеки їх
експлуатації за рахунок правильної організації прийому стічних вод від
підприємств в мережу каналізації м. Бердянськ.
Основними цілями його прийняття є:
- забезпечити отримання споживачами міста якісних послуг
водовідведення;
- забезпечити безаварійну роботу, безпечну експлуатацію і довговічність
мереж систем каналізації (запобігти замулюванню, зажирюванню, закупорці і
загазованості трубопроводів, а також агресивному впливу на матеріал труб,
колодязів, устаткування й здоров'я обслуговуючого персоналу);
- організувати якісну роботу міських очисних споруд (запобігти
порушенню технологічного режиму очищення стічних вод внаслідок
наднормативного надходження забруднюючих речовин);
- стабілізувати фінансово-економічний стан КП "Бердянськводоканал" БМР;
- забезпечити екологічну безпеку навколишнього середовища
(попередити забруднення акваторії Азовського моря недостатньо очищеними
стічними водами).
4. Строк виконання заходів з відстеження результативності
Листопад 2011 року
5. Тип відстеження
Базове.
6. Методи одержання результатів відстеження результативності
Статистичний метод.
7. Дані та припущення на основі яких відстежувалася
результативність, а також способи одержання даних
Офіційна інформація надана КП "Бердянськводоканал" БМР
8. Кількісні показники результативності
№
Показники результативності
Од.
п/п
виміру
1. Розмір надходжень до державного та місцевого
бюджетів і державних цільових фондів,
грн.
пов’язаних з дією акта.
2. Кількість суб’єктів господарювання та/або
фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія
од.
акта.

з
01.06.2011
0
70

3.
4.
5.

Розмір коштів, що витрачаються суб’єктами
господарювання та/або фізичними особами,
пов’язаними з виконанням вимог акта.
Час, що витрачається суб’єктами господарювання
та/або фізичними особами, пов’язаними з
виконанням вимог акта.
Рівень
поінформованості
суб’єктів
господарювання та/або фізичних осіб стосовно
основних положень регуляторного акта.
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