
ЗВІТ 

ПРО  ПОВТОРНЕ  ВІДСТЕЖЕННЯ  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО  АКТА 
 

1. Вид та назва регуляторного акта: 
 Рішення  виконавчого комітету Шепетівської міської ради № 261 від 22 вересня 

2018 року «Про затвердження Порядку демонтажу незаконно встановлених споруд на 

території міста Шепетівка» 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності. 
  Відділ підприємництва та аналізу управління економічного розвитку 

Шепетівського міськвиконкому. 

 

      3. Ціль прийняття регуляторного акта. 
- покращити стан благоустрою, впорядкувати  та зберегти архітектурний  вигляд  

            міста; 

- зберегти охороні зони інженерних мереж міста;  

- ефективне використання ресурсів територіальної громади;  

- регламентація процедури демонтажу незаконно встановлених тимчасових споруд. 

 

      4.Строк виконання заходів з відстеження результативності. 
 01  - 05  липня   2019 року. 

 

    5. Тип відстеження. 
 Повторне   відстеження 

 

     6. Метод одержання результатів відстеження результативності. 
 Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод 

одержання результатів. 

 

 7. Дані на основі яких відстежувалася результативність, а також 

способи одержання даних. 

  
Враховуючи цілі регулювання, для повторного відстеження результативності 

регуляторного акта були визначені такі показники результативності: 

     Показниками ефективності регуляторного акту  будуть: 

- кількість складених актів про розміщення тимчасової споруди з порушенням 

законодавства; 

- кількість тимчасових споруд які підлягають знесенню (демонтажу) відповідно 

до рішення виконавчого комітету Шепетівської міської ради; 

- кількість актів про знесення (демонтаж)  тимчасових споруд, які були 

розміщенні з порушенням вимог чинного законодавства; 

- розмір надходжень до бюджету  від реалізації  примусово демонтованих 

тимчасових споруд. 

 

 

 



8. Кількісні та якісні значення показників результативності 
№ Назва показника Одиниця 

виміру 

2018 рік 

(І-ше 

півріччя) 

2018 рік 

(ІІ-ге 

півріччя) 

2019 рік  

(І-ше 

півріччя) 

Базове 

відстеже-

ння 

Повторне 

відстеження 

1 Кількість складених 

актів про розміщення 

тимчасової споруди з 

порушенням 

законодавства; 

 

Один. 11 22 - 

2 Кількість тимчасових 

споруд які підлягають 

знесенню (демонтажу) 

відповідно до рішення 

виконавчого комітету 

Шепетівської міської 

ради; 

 

Один. - 11 - 

3 Кількість актів про 

знесення (демонтаж)  

тимчасових споруд, які 

були розміщенні з 

порушенням вимог 

чинного законодавства; 

 

один - 11 - 

4 Розмір надходжень до 

бюджету  від реалізації  

примусово 

демонтованих 

тимчасових споруд. 

 

грн. - - - 

 

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  повторного періоду до базового періоду, можна зробити висновок, що 

регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей, результати 

реалізації  мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.   

 

 
 

 

Міський голова                                                                                               М.Полодюк 


