
Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта –  

рішення Великодимерської селищної ради 

„Про затвердження Правил благоустрою території Великодимерської об’єднаної  

територіальної громади ”  

 

1. Вид та назва 

регуляторного 

акта 

Рішення Великодимерської селищної  ради «Про 

затвердження Правил благоустрою території 

Великодимерської об’єднаної  територіальної громади»  

 

2. Назва виконавця 

заходів з  

відстеження 

виконавчий комітет Великодимерської селищної ради 

3. Цілі прийняття 

акта 

Створення сприятливого для життєдіяльності людини 

довкілля, збереження і охорони навколишнього природного 

середовища, забезпечення санітарного благополуччя 

населення та забезпечення належного контролю за станом 

благоустрою та санітарним станом громади 

4. Строк виконання 

заходів з 

відстеження 

Після прийняття рішення у продовж року 

5. Тип відстеження 

(базове, повторне 

або періодичне) 

Базове 

6. Методи одержання 

результатів 

відстеження 

статистичний  

7. Дані та 

припущення, на 

основі яких 

відстежувалася 

результативність, а 

також способи 

одержання даних 

кількість дозволів на порушення благоустрою, кількість 

наданих приписів на усунення порушень та кількість 

протоколів про адміністративні порушення у сфері 

благоустрою 

 

8. Кількісні та якісні 

значення 

показників 

результативності 

акта 

Прогнозні значення показників результативності 

регуляторного акта базуються на: 

- кількості порушень правил благоустрою, які обчислюються 

відповідно до кількості протоколів про адміністративні 

правопорушення за ст. 152, 182 КУпАП;  

- розміри витрачених коштів на утримання об'єктів 

благоустрою комунальними службами та підприємствами за 

рахунок коштів місцевого бюджету та за власний рахунок;  

- розміри витрачених коштів на відновлення благоустрою 

особами, які погіршують його стан у процесі господарської 



діяльності (будівництво, прокладання підземних та наземних 

інженерних споруд) або у разі аварій та інших дій;  

- розміри компенсацій від шкоди, заподіяної порушенням 

правил благоустрою. 

     Суб’єктами господарювання та фізичними особами, 

пов'язаними з виконанням вимог акта будуть витрачатися 

кошти на утримання у належному санітарному стані 

належних їм територій, територій прилеглих до їх будівель та 

споруд, об'єктів торгівлі. Вказане утримання включає ручне 

або механічне прибирання, збір випадкового сміття, витрати 

на оплату послуг по вивезенню сміття, збір власними силами 

або шляхом оплати послуг спеціалізованим організаціям за 

видалення снігу, криги, здійснення протиожеледних заходів.  

     Передбачається високий рівень поінформованості суб'єктів 

господарювання та фізичних осіб з основних положень акта. 

9. Оцінка результатів 

реалізації 

регуляторного 

акта та ступеня 

досягнення 

визначених цілей 

 

Реалізація цілей регуляторного акта «Про затвердження 

Правил благоустрою території Великодимерської об’єднаної  

територіальної громади» є актуальним, дозволило 

удосконалити та  посилити контроль у сфері благоустрою.  

 

 

 

 Селищний голова      А.Б. Бочкарьов 

 


