
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 Міської ради міста Кропивницького. 

  

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.  

 

Строк виконання заходів з відстеження 

Періодичне відстеження здійснювалося з 15 березня 2018 року по                             

25 квітня 2018 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  суб’єктами у сфері благоустрою  



вимог Правил благоустрою міста Кіровограда. 

Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності 

регуляторного акту були визначені статистичні показники . 

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, 

громадянам 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 спеціалізованої інспекції (самовільно). 

 

 

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 

2012рік  2016 рік 2017рік 

Кількість 

виписаних 

попереджень 

1502 1231 1115 

Кількість 

громадян 

притягнутих до 

адміністративної 

відповідальності 

1398 1780 1701 

Кількість 

виданих  

облікових 

карток/ дозволів 

на порушення 

благоустрою, що 

пов’язане з  

проведенням 

 

 

133 

 

 

137 

 

 

 

163 

 



земляних та/або 

ремонтних робіт,  

фізичним 

особам, 

юридичним 

особам та ФОП 

Кількість 

виявлених 

фактів  

проведених 

земляних робіт 

без  письмового 

повідомлення  

(самовільно) 

58 40 46 

 

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; 

 -  посилення контролю за виконанням благоустрою після проведення 

земляних та/або ремонтних робіт внаслідок збільшення кількості виданих 

облікових карток/дозволів на порушення благоустрою. 

 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 постійне прибирання сміття, побутових відходів,  

опалого листя, снігу з метою утримання об'єктів благоустрою та прилеглих 

територій у належному санітарному стані. 

 Із затвердженням даних Правил благоустрою міста Кіровограда 

зменшилась кількість виявлених фактів проведення земляних робіт без 

письмового повідомлення (самовільно) та збільшилась кількість виданих 

облікових карток/дозволів на порушення об'єктів благоустрою, що пов'язане з 



проведенням земляних та/або ремонтних робіт. 

 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. 

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  

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 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 Кропивницького. 

 

 

 

Начальник спеціалізованої інспекції  

Міської ради міста Кропивницького                                                      А. Максюта 
 

 

 

  


