
ЗВІТ  

ПРО ПЕРІОДИЧНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА 

 
1. Вид та назва регуляторного акта: 

  

 Рішення  XLVIII сесії міської ради V скликання «Про затвердження правил 

благоустрою території м. Шепетівка» № 8  від 29 жовтня 2009 року. 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 

 

 Відділ підприємництва та аналізу управління економіки, підприємництва та 

підтримки інвестицій апарату Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету, 

виконавчих органів. 

 

3. Цілі прийняття акта. 

 Створення умов захисту  і відновлення сприятливого для життєдіяльності як 

людини так і суб’єктів господарювання середовища, захисту довкілля, покращення 

санітарного стану та мікроклімату міста, зниження рівня шуму, належне утримання та 

раціональне використання території міста, охорону об’єктів благоустрою міста, виконання 

вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», вдосконалення нормативної 

бази, впровадження державної регуляторної політики у сфері благоустрою території 

м.Шепетівка, врегулювання правовідносин між суб’єктами, на яких розповсюджується дія 

регуляторного акта. 

 

4.Строк виконання заходів з відстеження результативності. 

 

    20.12.2022 р. по 21.12.2022 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 порушень правил благоустрою, які обчисляються відповідно до кількості 

протоколів про адміністративне правопорушення за ст.152 КУпАП; 

2. Кількість наданих до суду позовів про стягнення коштів внаслідок порушення 

благоустрою; 

3. Сума коштів від шкоди, завданої порушенням правил благоустрою. 



 

 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності. 

 

Показник 2016 

рік 

(жовте

нь 

листо

пад) 

2017 

рік 

2018 

рік 

2019рік 

(січень 

–

вересен

ь) 

2019 рік 

(жовтень 

грудень) 

2020 

рік 

2021 

рік 

2022р

ік 

(січен

ь –

листо

пад) 

періодичне періодичне 

1. Кількість порушень 

правил благоустрою, які 

обчисляються відповідно до 

кількості протоколів про 

адміністративне 

правопорушення за ст.152 

КУпАП.   

2 34 42 22 4 23 26 12 

2. Кількість наданих до суду 

позовів про стягнення 

коштів внаслідок 

порушення благоустрою.   

- - - - - - - - 

3. Сума коштів від шкоди, 

завданої порушенням 

правил благоустрою.( 

тис.грн.)  (накладено 

штрафних санкцій), тис. грн 

0,7 13,6 15,0 9,5 2,76 6,72 7,65 1,02 

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 (з жовтня 2019 року по листопад 2022 року) до 

періодичного періоду  (з жовтня 2016 року по вересень 2019 року) можна зробити 

висновок, що результати реалізації  мають позитивну динаміку. 

 Разом з тим,  місцевою Комісією з перегляду регуляторного середовища 

рекомендовано визнати регуляторний акт - рішення  XLVIII сесії міської ради V 

скликання «Про затвердження правил благоустрою території м. Шепетівка» № 8  від 29 

жовтня 2009 року таким, що не відповідає принципам державної регуляторної політики та 

потребує визнання  таким, що втратив чинність з прийняттям нового ( з дотриманням 

вимог законодавства  щодо змісту акта та процедури його прийняття) 

 

 

Міський голова                                                                                                   Віталій БУЗИЛЬ 


