
ЗВІТ  

про базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення 

Міської ради  міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року  № 3054    

«Про затвердження Правил благоустрою території міста Кропивницького»  

 

1.Вид та назва регуляторного акта  

       Рішення Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 р. №3054 

«Про затвердження Правил благоустрою території міста Кропивницького»  

 

2.Назва виконавця заходів з відстеження 

       Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради 

міста Кропивницького.  

 

3.Цілі прийняття регуляторного акту:  

- покращення санітарного стану та благоустрою міста Кропивницького та 

формування сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;  

- більш ефективне використання та збереження об’єктів благоустрою міста, 

зелених насаджень, запобігання самовільному проведенню земляних робіт та/ 

або ремонтних робіт, контроль за своєчасним виконанням благоустрою після їх 

завершення;  

- приведення у відповідність до вимог чинного законодавства стосовно 

благоустрою та санітарного утримання міста;  

- підвищення відповідальності фізичних та юридичних осіб за порушення вимог 

чинного законодавства стосовно благоустрою та санітарного стану міста;  

       Правила регулюють правові відносини учасників у сфері благоустрою і 

санітарного стану території міста Кропивницького. Правила містять 

загальнообов’язкові на території міста норми, за порушення яких передбачена 

відповідальність згідно з нормами чинного законодавства України.  

 

4.Строк виконання заходів з відстеження  

       Строк виконання заходів із відстеження результативності  регуляторного  

акта становить:  з  11.05.2020 року  по  05.06.2020 року. 

 

5.Тип відстеження   

        Базове  відстеження   

 

6.Метод одержання результатів відстеження  

       Під час проведення періодичного відстеження результативності 

регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання 

результатів відстеження.  

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а 

також способи одержання даних  

       Одним з основних напрямків відстеження результативності регуляторного 

акту є постійний контроль за дотриманням суб’єктами у сфері благоустрою 

вимог Правил благоустрою території міста Кропивницького.  

 

 

 

 



 

 

        Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності 

регуляторного акту були визначені статистичні показники  результативності, 

які базуються на даних спеціалізованої інспекції  Міської ради міста 

Кропивницького.  

         

Статистичні показники:  

- кількість складених проколів щодо запобігання та призупинення порушень 

чинного законодавства в сфері благоустрою міста  

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта  

       Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» проведено аналіз ефективності дії 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року №3054 

«Про затвердження Правил благоустрою території міста Кропивницького». 

       Кількісні показники результативності акту: протоколи  спеціалізованої 

інспекції  за  січень - квітень 2020 року -  214 шт. 

      - захаращення  території  загального  користування сміттям, опалим листям, 

зрізаним гіллям, будівельними матеріалами та конструкціями, механізмами, 

побутовими відходами, відходами виробництва та іншим - 64 шт.; 

      - самовільне  встановлення  точки торгівлі - 59 шт.; 

      - не  укладено договору про надання  послуги з поводження з твердими 

побутовими відходами - 17 шт.; 

      - самовільне  без  дозволу  встановлення  рекламних  конструкцій  - 16 шт.; 

      - проведення  земляних  робіт  без  дозволу – 13 шт.; 

      - самовільне без дозволу будівництво, реконструкцію та перепрофілювання 

об’єктів, будівництво огорож, встановлення тимчасових споруд  тощо - 8шт.;                  

      - знесення  та  пошкодження  зелених  насаджень -  7 шт.;  

      - вивезення, звалювання сміття тощо у невстановлених для цього місцях -              

6 шт.;  

      - утримання  земельних ділянок в неналежному  стані  і не огородження їх - 

5 шт.; 

      - несвоєчасне  очищення  сміттєзбірників - 5 шт.;  

      - відсутня  урна  для  сміття - 4 шт.;  

      - спалювання  сміття  - 3шт.;  

      - відсутні  кришки  люків - 2шт.;  

      - неналежний  стан  фасадів - 2шт.; 

      - влаштування  земляних ям  на  прилеглій території  - 1шт.; 

                  

Якісні показники результативності акту:  
 

- значне поліпшення екологічного та санітарного стану території міста;  

- підвищення рівня благоустрою, привабливості його історично-культурного 

центру;  

- відповідальність суб’єктів господарювання та фізичних осіб за об’єкти 

благоустрою, розташовані на прилеглих територіях. 

 

 

 



 

 

8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей  

       Дія регуляторного акта покращила умови для забезпечення постійного 

прибирання в місті, утримання міських територій у належному санітарному 

стані, покращення санітарно-епідеміологічного стану території та екології 

навколишнього середовища, поліпшення поводження з твердими побутовими, 

будівельними та промисловими відходами.  

       Спостерігається постійне прибирання сміття, побутових відходів, опалого 

листя з метою утримання об'єктів благоустрою та прилеглих територій               

у належному санітарному стані.  

       Дія регуляторного акта сприяє збереженню та утриманню об'єктів 

зовнішнього благоустрою в належному санітарно-технічному стані.  

       У цілому регуляторний акт підвищує свідомість суб'єктів господарювання 

та громадян щодо підтримки благоустрою міста, довкілля.  

 

Висновок: Враховуючи вищевикладене, рішення Міської ради міста 

Кропивницького  від 18 грудня 2019 року № 3054 «Про затвердження Правил 

благоустрою території міста Кропивницького» в цілому забезпечує створення 

сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону 

навколишнього природного середовища. Таким чином, оцінка результатів 

реалізації регуляторного акта є позитивною. 

 

 

 

 

Т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства                                Тетяна САВЧЕНКО                                       

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Павлова   35 83 61  

 


