Звіт
про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про встановлення
Правил благоустрою території міста Нова Каховка»
1. Вид та назва регуляторного акта.
Рішення Новокаховської міської ради
Вид регуляторного акта
“Про встановлення Правил благоустрою
Назва
території міста Нова Каховка
09.12.2011
Дата прийняття
№471 (із змінами від від 22.08.2017 №904
Номер
2. Виконавець заходів з відстеження
Відділ коммунального господарства
3. Цілі прийняття
- визначення порядку благоустрою та
утримання об’єктів благоустрою міста;
- визначення прав та обов’язків учасників
правовідносин у сфері благоустрою на
території міста;
- визначення переліку порушень благоустрою,
за за які настає відповідальність передбачена
законодавством України.
3 16.03.2018 по 20.03.2018
4. Строк виконання заходів з відстеження
періодичне
5. Тип відстеження
статистичний
6. Метод одержання результатів відстеження
Враховуючи
цілі
регулювання,
для
7. Дані та припущення, на основі яких
відстеження результативності регуляторного
відстежувалася результативність
акта були визначені такі статистичні
регуляторного акта
показники:
Кількість коштів міського бюджету на
утримання та ремонт об'єктів міського
благоустрою;
Кількість складених протоколів за порушення
статті
152
Кодексу
України
про
адміністративні правопорушення
Розмір накладених штрафів за порушення
статті
152
Кодексу
України
про
адміністративні правопорушення
Кількість суб'єктів господарювання охоплених
послугою з вивезення побутових відходів
Кількість абонентів приватного сектору
охоплених послугою з вивезення побутових
відходів
8. Кількісні та якісні значення показників результативності. :
Назва показника
2010 рік
2017 рік
Кількість коштів міського бюджету на утримання
3810,84
13771,1
та ремонт об'єктів міського благоустрою, тис.грн.
Кількість складених протоколів за порушення
98
76
статті 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення
Розмір накладених штрафів за порушення статті
50,5
152 Кодексу України про адміністративні
41,4
правопорушення в тис.грн.

Кількість суб'єктів господарювання охоплених
542
880
послугою з вивезення побутових відходів
Кількість
абонентів
приватного
сектору
1264
1571
охоплених послугою з вивезення побутових
відходів
За
результатами
періодичного
9. Оцінка можливих результатів реалізації
відстеження у порівнянні з результатами
регуляторного акта та ступеня досягнення
базового відстеження визначено ефективність
визначених цілей.
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 22%, що свідчить про підвищення ступеню
обізнаності
громадян
та
суб'єктів
господарювання щодо положень Правил.
Кількість охоплених послугами з
вивезення побутових відходів у періоді
періодичного
відстеження
збільшилась
порівняно з періодом базового: суб'єктів
господарювання (юридичних осіб) на 62%,
абонентів приватного сектору на 24%, 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. №471 (із змінами) має високий ступінь
досягнення визначених цілей, результати
реалізації його положень мають позитивну
динаміку.
Періодичне відстеження результативності
акта буде здійснено в І кварталі і 2021 року.

Перший заступник міського голови

Л. Чурсинов

