
ЗВІТ 

про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - 

рішення Кіровоградської міської ради від 29 вересня 2015 року                  

№ 4685 «Про затвердження Положення про порядок користування 

окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної 

власності під розміщення відкритих літніх майданчиків для здійснення 

підприємницької діяльності» 
 

1. Вид і назва регуляторного акта, результативність якого 

відстежується, дата його прийняття та номер 

Рішення Кіровоградської міської ради «Про затвердження Положення 

про порядок користування окремими конструктивними елементами 

благоустрою комунальної власності під розміщення відкритих літніх 

майданчиків для здійснення підприємницької діяльності» від 29  вересня        

2015 року № 4685. 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 

Управління торгівлі та побутового обслуговування населення  

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської 

ради міста Кропивницького. 

3. Цілі прийняття регуляторного акта 

упорядкування розміщення на території міста відкритих літніх 

майданчиків на об’єктах благоустрою з використанням їх елементів; 

визначення єдиного порядку розміщення відкритих літніх майданчиків 

на об’єктах благоустрою з використанням їх елементів; 

встановлення розміру плати за розміщення та перебування відкритого 

літнього майданчика на об’єкті благоустрою комунального власності з 

використанням його елементів; 

створення більш комфортних умов для відпочинку відвідувачів 

стаціонарних закладів ресторанного господарства та у місцях масового 

відпочинку; 

покращання благоустрою міста. 
 

4. Виконання заходів з відстеження 

З 15 квітня по 20 травня 2020 року. 

5. Тип відстеження 

Періодичне 

6. Метод одержання результатів відстеження 
 

При періодичному відстеженні результативності застосовувався 

статистичний метод  одержання результатів. 
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7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а 

також способи одержання даних 
 

 Відкриті літні майданчики встановлюються на сезонний період з метою 

створення більш комфортних умов для відвідувачів стаціонарних закладів 

ресторанного господарства, а також у місцях масового відпочинку. 

З метою посилення впливу міської влади на порядок розміщення 

відкритих літніх майданчиків, їх зовнішній вигляд та місця розміщення 

розроблено Положення про порядок користування окремими 

конструктивними елементами благоустрою комунальної власності під 

розміщення відкритих літніх майданчиків для здійснення підприємницької 

діяльності (далі-Положення). 

Даним Положенням визначено засади розміщення відкритих літніх 

майданчиків біля стаціонарних закладів ресторанного господарства та без 

прив’язки до них, встановлено розмір плати за розміщення відкритих літніх 

майданчиків на об’єктах благоустрою комунальної власності, яка 

перераховується до Фонду розвитку та благоустрою міста, чого до прийняття 

регуляторного акта не було визначено. 

  

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

 

 За період дії регуляторного акта (3 роки) суб’єктами господарювання на 

території міста було розміщено 68 відкритих літніх майданчиків, з яких                       

34 розміщено на окремих конструктивних елементах об’єктів благоустрою 

комунальної власності.  

 Відповідно до укладених з суб’єктами господарювання договорів на 

розміщення та перебування відкритих літніх майданчиків на окремих 

конструктивних елементах об’єктів благоустрою комунальної власності до 

фонду розвитку та благоустрою міста Кропивницького надійшло коштів в сумі 

близько 640,0 тис. грн. 

 З прийняттям регуляторного акта покращився зовнішній вигляд відкритих 

літніх майданчиків, створено більш комфортні умови для відпочинку громадян 

та забезпечено додаткові надходження до міського бюджету. 

  

9.Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення визначених 

цілей. 

 

З прийняттям регуляторного акта було досягнуто поставлених цілей. 

Для розміщення відкритих літніх майданчиків відповідно до вимог 

Положення проведено наступну роботу: 
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визначено юридичну особу, уповноважену укладати з суб’єктами 

господарювання договори на розміщення та перебування відкритих літніх 

майданчиків на об’єктах благоустрою з використанням їх елементів; 

затверджено Типовий договір на розміщення та перебування відкритого 

літнього майданчика на об’єкті благоустрою з використанням його елементів 

та перелік місць під розміщення відкритих літніх  майданчиків; 

з суб’єктами господарювання укладено Договори; 

забезпечено надходження до Фонду розвитку та благоустрою міста. 

 

Висновок: Проведене відстеження результативності регуляторного акта 

засвідчило, що з прийняттям рішення Кіровоградської міської ради                         

від 29 вересня 2015 року № 4685 «Про затвердження Положення  про порядок 

користування окремими конструктивними елементами благоустрою 

комунальної власності під розміщення відкритих літніх майданчиків для 

здійснення підприємницької діяльності» вдалося упорядкувати розміщення 

відкритих літніх майданчиків на території міста Кропивницького, значно 

покращити умови для відпочинку громадян та забезпечити додаткові 

надходження до міського бюджету. 

 Регуляторний акт має достатній рівень досягнення поставлених цілей, 

результати його реалізації є позитивними. 

 Пропонується продовжити дію регуляторного акта. 

 

 

 

 Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                          Андрій ПАЛИВОДА 
 


