Звіт
про повторне відстеження результативності рішення Новокаховської міської ради “Про
встановлення Правил благоустрою території
міста Нова Каховка” від 09.12.2011 р. №471
1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Новокаховської міської ради “Про встановлення Правил благоустрою
території міста Нова Каховка” від 09.12.2011 р. №471 (далі рішення).
2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності
Відділ комунального господарства виконавчого комітету Новокаховської міської ради.
3. Цілі прийняття акта
Приведення у відповідність до чинного законодавства та нормативних актів
рішенням міської ради від 20 травня 2008 року №750 “Про встановлення Правил
благоустрою території міста Нова Каховка, додержання в ньому чистоти та порядку”. В
зв'язку з тим, що з 01 січня 2012 року набрали чинності нові Державні санітарні норми та
правила територій населених місць (наказ МОЗ від 17.03.2011 р. №145) та за період дії
Правил були внесені зміни до інших законодавчих актів у сфері благоустрою та поводження з
побутовими відходами необхідно було діюче рішення привести у відповідність до чинного
законодавства.
4. Строк виконання заходів з відстеження:
Відстеження результативності рішення проводилось з 19 січня по 21січня 2016 року.
5. Тип відстеження
Повторне відстеження.
6. Методи одержання результатів відстеження результативності
Відстеження результативності цього рішення здійснювалося шляхом аналізу офіційної
статистичної звітності, наданої адміністративною комісією та звернень наданих установами,
організаціями, підприємствами та громадянами.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність
За результатами відстеження результативності цього рішення визначено:
- дія акта поширюється на органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання
всіх форм власності, фізичні та юридичні особи;
- покращення стану міських територій за рахунок збільшення видатків з міського
бюджету на утримання і ремонт об'єктів благоустрою;
- зменшення кількості складених протоколів про порушення статті 152 Кодексу
України про адміністративні правопорушення;
- збільшена кількість суб'єктів господарювання та населення (зокрема приватного
сектору) охоплених послугами із вивезення побутових відходів;
- зменшення надходжень до міського бюджету за рахунок штрафів;
- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання - юридичними
та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта - для впровадження такого
регуляторного акту додаткових фінансових витрат з боку суб’єктів господарювання не
потрібно.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта
Кількісні та якісні значення показників
2010
2012 рік
результативності регуляторного акта
Кількість коштів міського бюджету на утримання
3810,8
5745,0
та ремонт об'єктів міського благоустрою, тис.грн.
Кількість складених протоколів за порушення
98
74
статті 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення
Розмір накладених штрафів за порушення статті
41,4
44,8
152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення в тис.грн.
Розмір надходжень до міського бюджету тис.грн.
17,6
8,6
Кількість суб'єктів господарювання охоплених
324
621
послугою з вивезення побутових відходів
Кількість
абонентів
приватного
сектору
1264
1322
охоплених послугою з вивезення побутових
відходів

2015
6700,0
35
19,3
4,6
808
1530

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених
цілей
За результатами повторного відстеження у порівнянні з результатами базового
відстеження визначено ефективність впливу акта на суспільні відносини з участю суб'єктів
господарювання в сфері поводження з побутовими відходами та благоустрою.
Покращено стан міських територій та об'єктів благоустрою за рахунок збільшення
видатків з міського бюджету на благоустрій територій.
Кількість складених протоколів за порушення Правил благоустрою зменшилась на
36%, що свідчить про підвищення ступеню обізнаності громадян та суб'єктів господарювання
щодо положень Правил.
Кількість охоплених послугами з вивезення побутових відходів у періоді повторного
відстеження збільшилась порівняно з періодом базового: суб'єктів господарювання
(юридичних осіб) на 149%, абонентів приватного сектору на 21%, що вказує на активізацію
суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність у сфері поводження з
побутовими відходами, щодо укладання договорів на надання послуг з вивезення побутових
відходів.
Рішення Новокаховської міської ради “Про встановлення Правил благоустрою
території міста Нова Каховка” від 09.12.2011 р. №471має високий ступінь досягнення
визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку.
Періодичне відстеження результативності акта буде здійснено у січні 2018 року.
Перший заступник міського голови

Л. Чурсинов

