
Звіт  про  повторне   відстеження   

результативності  регуляторного акта - рішення селищної  ради  

«Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів на території 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади» 

  

Вид  регуляторного  акту: рішення селищної  ради «Про затвердження Правил 

благоустрою населених пунктів на території Великодимерської об’єднаної 

територіальної громади» від 26.06.2018 № 212. 

Назва  виконавця  заходів з  відстеження:  Виконавчий комітет 

Великодимерської селищної ради. 

Цілі  прийняття  регуляторного  акта:  регуляторний   акт  прийнятий  з  

метою  забезпечення  удосконалення механізму вирішення питань, пов’язаних 

із благоустрієм території, забезпеченням чистоти та порядку в 

селах. Основними цілями прийняття даного регуляторного акта є створення 

сприятливого середовища для життєдіяльності людини, що складається з 

захисту довкілля, покращання санітарного стану, належне утримання і 

раціональне використання територій, охорону об’єктів благоустрою, 

забезпечення безпеки для користувачів об’єктів благоустрою, покращення 

естетичного вигляду об’єктів благоустрою та інше. 

Строк виконання заходів  з відстеження: Протягом року після базового 

відстеження. 

Тип  відстеження:   Повторне.  

Методи  одержання  результативності  відстеження: Проведено візуальне 

відстеження покращання санітарного стану території населених пунктів 

Великодимерської ОТГ. Також враховувалася кількість складених протоколів 

на порушників правил, розмір додаткових надходжень до селищного бюджету 

від штрафів за адмінпорушення, кількість укладених договорів на вивіз сміття 

та відходів. 

Дані  та  припущення,  на  основі   яких  відстежувалася  результативність, 

шляхи одержання  даних: результативність регуляторного акту 

відслідковувалась шляхом аналізу інформації, отриманої під час обстеження та   

опитування. 

Кількісні  та  якісні  значення  показників  результативності  

Рішення дає можливість: 

-    ефективно проводити нагляд за дотриманням благоустрою та утриманням 

об’єктів благоустрою на території громади; 

-  дотримуватись  прав  та  зобов’язувати  учасників  правовідносин  у  сфері 

благоустрою та території громади; 

-    складати протоколи про адміністративне правопорушення за недотримання 

Правил благоустрою. 

Враховуючи  вищевикладене,  повторне    відстеження  результативності 

регуляторного  акта  свідчить  про  доцільність  застосування  рішення  сесії 

Великодимерської селищної ради  «Про затвердження Правил благоустрою 

населених пунктів на території Великодимерської об’єднаної територіальної 

громади» та досягнення мети його впровадження. 



Оцінка результатів  реалізації  регуляторного  акта  та  ступеня досягнення  

визначених  цілей: За період відстеження відбулося покрашення санітарного 

стану території населених пунктів Великодимерської ОТГ, упорядкування 

відносини між усіма суб’єктами у сфері благоустрою. 

Завдяки прийняттю даного регуляторного акту підвищилась відповідальність 

суб’єктів господарювання, власників приватних осель за утримання закріпленої 

території в належному санітарному стані, збереження елементів благоустрою 

загального користування. Прибирання територій комунальної власності та  

суб’єктів господарювання здійснюється ручним способом та механічне 

вивезення сміття на полігон для відходів за кошти власників.  

Аналіз встановив, що прийнятий регуляторний акт вплинув  на  

покращення санітарного стану в населених пунктах на території 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади.   

Перегляд або скасування регуляторного акту є недоцільним. 

  

 

 

 

Селищний голова                                                 Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


