
ЗВІТ  

ПРО ПЕРІОДИЧНЕ  ВІДСТЕЖЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА 

 
1. Вид та назва регуляторного акта: 

 Рішення виконавчого комітету  міської ради № 194 від  15  липня  2010 

року «Про затвердження  «Порядку розміщення зовнішньої реклами» у 

м.Шепетівка». 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 

 Відділ підприємництва та аналізу управління економічного розвитку 

Шепетівського міськвиконкому. 

 

3. Цілі прийняття акта. 

    - приведення рішення виконавчого комітету Шепетівської міської ради 

«Про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті» у відповідність до 

вимог чинного законодавства; 

- створення єдиної цілісної впорядкованої структурованої та прозорої 

системи в галузі розміщення зовнішньої реклами у м.Шепетівка; 

- створення сучасного правового простору, який буде відповідати потребам 

рекламного бізнесу та протидіяти самовільному встановленню рекламних 

засобів. 

 

4.Строк виконання заходів з відстеження результативності. 

    07.07.2017 р. по 14.07.2017 р. 

 

5. Тип відстеження 

Періодичне відстеження 

 

6. Метод одержання результатів відстеження результативності. 

Для проведення періодичного відстеження використовувався 

статистичний метод одержання результатів. 

 

7. Дані на основі яких відстежувалася результативність, а також 

способи одержаних даних. 

 Враховуючи цілі регулювання, для періодичного відстеження 

результативності регуляторного акта були визначені такі показники 

результативності: 

1.Кількість рекламних конструкцій встановлених на території міста. 

2. Кількість виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами на 

території міста. 

3. Кількість демонтованих рекламних засобів. 

4.Розмір надходження плати за тимчасове користуванням місцями 

розташування спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, в т.ч. до місцевого 

бюджету. 



8. Кількісні та якісні значення показників результативності. 
 

ПЕРІОДИЧНЕ ( 2011р.  – І півріччя 2014 р.) 

Рік Кількість рекламних 

конструкцій встановлених на 

території міста з них не 

 встановлено (оплата 

здійснюється) 

 Кількість 

виданих 

дозволів на 

розміщення 

зовнішньої 

реклами на 

території 

міста.   

Кількість 

демонтованих 

рекламних засобів 

Розмір надходження 

плати за тимчасове 

користуванням місцями 

розташування 

спеціальних конструкцій 

зовнішньої реклами,  

в т.ч. до місцевого 

бюджету, грн.     

2011р. 63 63 - 230640,00 

46128,00 

2012р. 39 39 24 163200,00 

32640,00 

2013р. 37 37 - 156720,00 

31344,00 

І півріччя 

2014р. 

37 42 - 87360,00 

17472,00 

ПЕРІОДИЧНЕ ( 2014р – І півріччя 2017 р) 

2014 р 39 3 1 143824,00 

2015 р. 38 - 1 148372,00 

2016 р. 53 15 - 192080,00 

І півріччя 2017  53 1 1 150706,00 

Порівнюючи показники періодичного відстеження ( 2011-І півріччя 

2014 р.) до періодичного (2014р – І півріччя 2017 р.) спостерігаємо, що  

кількість  рекламних конструкцій та надходження за їх  розташування  

збільшуються.  

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей. 

 Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на підставі 

порівняння вищевказаних показників відстеження періодичного періоду до 

повторного  періоду, можна зробити висновок, що регуляторний акт діє, має 

достатній ступінь досягнення визначених цілей,  він не потребує змін чи 

доповнень. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                               М.Полодюк 

 

 

 

 


