
ЗВІТ 
про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – 
рішення Кіровоградської міської ради від 05 червня 2012 року № 1710 

«Про затвердження Правил благоустрою міста Кіровограда» зі змінами та 
доповненнями 

 
Вид та назва регуляторного акта  
Рішення Кіровоградської міської ради від 05 червня 2012 року № 1710 

«Про затвердження Правил благоустрою міста Кіровограда» зі змінами та 
доповненнями 

 
Назва виконавця заходів з відстеження  
Спеціалізована інспекція Кіровоградської міської ради. 

  
Цілі прийняття регуляторного акту: 

 - покращення санітарного стану та благоустрою міста Кіровограда 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; 
  - зобов’язати  керівників підприємств, установ та організацій всіх форм 
власності, мешканців приватних домоволодінь та багатоквартирних житлових 
будинків укласти договори на надання житлово-комунальної послуги з 
вивезення твердих побутових відходів, підготовлені виконавцем, що надає 
послуги в сфері поводження з відходами, на основі типового договору, та 
своєчасно здійснювати оплату за послугу. 

            Правила регулюють правовідносини учасників у сфері благоустрою і  
санітарного стану терторії міста Кіровограда. Правила містять 
загальнообов’язкові на території міста норми, за порушення яких передбачена 
відповідальність згідно норм чинного законодавства України.  
 

Строк виконання заходів з відстеження 
Періодичне відстеження здійснювалося з 10 березня 2015 року по                             

10 квітня 2015 року.   
 
Тип відстеження - періодичне. 
 
Методи одержання результатів відстеження 
Під час проведення періодичного відстеження результативності 

регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання 
результатів відстеження. 

 
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 усіма суб’єктами у сфері 
благоустрою  вимог Правил благоустрою міста. 

Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності 
регуляторного акту були визначені статистичні показники результативності. 

Відстеження результативності регуляторного акта відбувалися шляхом 
аналізу статистичної інформації. 

Статистичні показники: 
 - кількість виписаних попереджень щодо запобігання та призупинення 
порушень чинного законодавства в сфері благоустрою міста; 
 -  кількість громадян притягнутих до адміністративної відповідальності за  
порушення Правил благоустрою міста Кіровограда; 
 - кількість виданих облікових карток та дозволів на порушення 
благоустрою, що пов’язане з  проведенням земляних та/або ремонтних робіт, 
фізичним особам та юридичним особам і фізичним-особам підприємцям, на 
підставі яких проводилися земляні та/ або ремонтні  роботи на території міста; 
 - кількість виявлених фактів  проведених земляних робіт без письмового 
повідомлення спеціалізованій інспекції (самовільно); 

 -   кількість укладених договорів на вивезення твердих побутових відходів. 
 
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 виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від                                           
05 червня 2012 року № 1710 «Про затвердження Правил благоустрою міста 
Кіровограда» зі змінами та доповненнями 

 
Кількісні показники результативності акту: 
 
Показники 

результативності 
2012 рік  2013 рік 2014 рік 

Кількість 
виписаних 
попереджень 

1502 1404 1251 

Кількість 
громадян 
притягнутих до 
адміністративної 
відповідальності 

1398 1521 1537 

Кількість 
виданих  
облікових 
карток/ дозволів 
на порушення 
благоустрою, що 
пов’язане з  
проведенням 
земляних та/або 

133 260 
 

162 
 



ремонтних 
робіт,  фізичним 
особам, 
юридичним 
особам та ФОП 
Кількість 
виявлених 
фактів  
проведених 
земляних робіт 
без  письмового 
повідомлення  
(самовільно) 

58 81 68 

Кількість 
укладених 
договорів на 
вивезення 
твердих 
побутових 
відходів 

2529 1851 1373 

 
Якісні показники результативності акту: 
 
 - значне поліпшення екологічного та санітарного стану території міста, 
зменшення кількості несанкціонованих сміттєзвалищ за рахунок укладання 
договорів на вивіз ТПВ; 

 - підвищення рівня благоустрою, привабливості його історично-
культурного  центру; 

 - відповідальність суб’єктів господарювання та фізичних осіб за об’єкти 
благоустрою, розташовані на прилеглих територіях. 

 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.  

Здійснене відстеження свідчить, що прийняття зазначеного рішення має  
задовільний рівень досягнення визначених цілей. 

Спостерігається зменшення кількості мешканців приватних домоволодінь 
та підприємств, установ і організацій, в яких відсутні договори на вивезення 
твердих побутових відходів та оплата за послугу виконавцям, що дозволяє 
проконтролювати та запобігати викиданню відходів у невстановлених для 
цього місцях і створенню стихійних  сміттєзвалищ. 



 Із затвердженням даних Правил благоустрою відбулося спрощення в 
оформленні документації на проведення земляних та/ або ремонтних робіт. Це 
дає змогу юридичним та фізичним особам без зайвих витрат та без необхідності 
у погодженні зі службами міста, що погоджують технічну документацію на 
проведення робіт, виконувати роботи з дотриманням техніки безпеки 
відповідно до термінів відновлення порушених об’єктів благоустрою. 
 Та одночасно діючими Правилами не передбачено чіткого врегулювання 
відносин між суб’єктами благоустрою щодо поводження з твердими 
побутовими відходами в приватному секторі міста. 
 Так, у Правилах благоустрою зазначено, що мешканцям приватного 
сектору забороняється передчасно виносити тверді побутові відходи на місця 
зупинки сміттєзбирального транспорту. Це запобігає створенню неналежного 
санітарного стану та сміттєзвалищ на територіях загального користування. За 
дане порушення Правил благоустрою міста особи несуть адміністративну 
відповідальність згідно зі ст. 152 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення. Але в разі несвоєчасного вивезення твердих побутових 
відходів підприємством, яке надає такі послуги, місця зупинки 
сміттєзбирального транспорту залишаються в неналежному санітарному стані,   
що призводить до перенакопичення твердими побутовими відходами та 
виникнення несанкціонованих сміттєзвалищ. Діючими Правилами не 
передбачено зобов’язання виконавців цих послуг стосовно приведення до 
належного санітарного стану місць зупинок сміттєзбирального транспорту в 
разі несвоєчасного вивезення відходів. Тому вжити заходів адміністративного 
впливу до них неможливо. 

Крім того, із внесенням змін до Закону України “Про благоустрій 
населених пунктів” та прийняттям постанови Кабінету Міністрів України              
від 30.10.2013 р.  № 870 “Про затвердження Типового порядку видачі дозволів 
на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, 
видачі дублікатів, анулювання дозволів”, Правила благоустрою міста 
Кіровограда потребують перегляду, внесення відповідних змін, зокрема щодо 
запровадження порядку оформлення дозвільних документів на проведення 
земляних та/ або ремонтних робіт. 

Враховуючи вищевикладене, рішення Кіровоградської міської ради                     
від 05 червня 2012 року № 1710 «Про затвердження Правил благоустрою міста 
Кіровограда» зі змінами та доповненнями в цілому забезпечує врегулювання 
прав та обов’язків учасників правовідносин у сфері благоустрою території 
міста, створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, 
збереження і охорону навколишнього природного середовища. Але з внесенням 
змін до Закону України “Про благоустрій населених пунктів” та затвердженням 
вищезазначеної постанови дані Правила потребують перегляду, внесення 
відповідних змін і доповнень для приведення їх у відповідність з діючими 
законодавчими актами, з метою постійного підтримання належного санітарного 
стану та збереження об'єктів  благоустрою міста Кіровограда. 
 
 
 
Заступник начальника спеціалізованої інспекції  
Кіровоградської міської ради                                                         О. Брюховецький 



 
 
 

 


