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звiт про результати повторного вiдстеження результативностi реryляторного акта

(flpo затвердя(ення ПраВил благоУстроЮ територii м. Люботина ( у повiй редакцii)>>

т

l

'\ | ' коzозdiйснюеmься1. Вud mа назва ре?уляmорноzо акtпа, вidсmемсе\ня резульmаmuвносml яl

Рiшення Люботинськоi MicbKoT рали вiд 30 сiчня 2019 року Ne б кПро затвердження

Правил благоустрою територii м. Люботина ( у нЬвiй редакцii))

2 Назва ваконавця захоdiв з вidсmеuсення

Вiддiл з питань розвитку iнфраструктури MicTa та благоустрою виконавчого KoMiTeTy

Люботинськоi MicbKoi рали.
l

3. Цiлi прайнпmmя акmа

врегуJIювання сусiдських вiдносин у
i межових знакlв згlдно чинного зако

утримання прибулинковоТ територiТ, меж

ва;

. утримаЕIIJI у нi}лежному caнi ному cTaHi територii MicTa, об'ектiв

благоустрою, будiвель, тимчасових об'ектiв торгiвлi тощо]

о реалiзацiя повноважень органlв мlсцевого врядуванЕя;

<про благtl,чстрiii нас9л€}1их п,чнiстiв> та 'I'ilпtэBT.rX правriл благоуст;rtlк] населеник

пунrстiв, :зilтверл}{iенlах [:!аlсазоь,r fuliHioTepfiTв;r регiонilльнOго рФ:зЕитlt.v. булiвн}til,гв,] та

}кит"lIс>вO*кOь,{Yтtа_п,ьн{)гtl гi]сrrодiфотва Украiни вiд 27 .1|.}.017 кз l 0,

4, Сmрок ваконання захоdiв з вidсmемсення

Перiод для вiдстежеЕня - з 01.01.202t до 01.12,2021, р,

Тап BiDcttteжeHшя

Повторне

6. Меmоdu оdераtсання резульmаmiв

ДJIя проведеIIЕ;I повторIIого

одержЕ}IIня результатiв.

використовувався статистичний метод

7.,Щонi mа прuпулцення, на основiякuх BidcmeilcJ/Bш,acb

Кiлькiсть порушень Празил благоустрою, якi обчислюються вiдповiдно до кiлькостi

протоколiв про адмiнiстративнi пр€lвопорушення за ст.|52 КУпДП; розмiр комIIенсацiй

шкоди благоустрою територii MicTa. 
,о

).

TepMiH вiдстеження - з 01.|2-2021. ло 06.12.]021 р,



8. Кiпькiснi mа якiснi значення показнакiв

Показники результативностi 2020 пiк 2021 пiк
Кiлькiсть скJIадених протоколiв про адмiнiстративнi
прtlвопорушення, од. I

7 42

Кiлькiсть здiйснених рейдiв та перевiрок щ
порушень благоустрою територii

до 156 2|5

Кiлькiсть укJIадених договорiв на вивiз TBepl
побугових вiдходiв, од

их
470 420

Розмiр надходжень до бюджету, пов'язаних з дi'ею
акта (можливi надходження вiд штрафiв ].u
адмiнiстративнi правошорушення), тис. грн.

1,,02 8,840

+ 
Вросовую.пл вищевикJIаден., повторIIе вlдстоження результативIIост1 регуJuIторного

акта свiдчить про доцiльнiсть застосування рiшення ЛюботинськоТ MicbKoi ради вiд 30

сiчня 2019 року JtlЪ б кПро затвердження Празил благоустрою територii м. Люботина ( у
новiй редакцii)> та досягЕення мети його впровадження.

9. Оцiнко резульmаmiв решiзацii ре?уляцорно?о акmа mа сmупеня dосяzнення
вu:rначенчх цiлей 

l

,Щiю.*rй реryJIяторний акт мас великi досdгнення. Задекларованi цiлi, якi ставились
I

за йету при його прийняттi виконуються в повriому обсязi. Завдяки даному регуJuIторному
акту пiдвищилась вiдповiдальнiсть суб'ектiв господарювання за утримання закрiпленоi

територii в нi}лежному caнiTapHo-TexHi.шroMy cTaHi, збереженЕя елементiв благоустрою

загального користування. Прибирання ,.р"rоУiй комуна-rrьноi власностi та суб'ектiв
господарюванIuI здiйснюеться ручним або механiчним способом, вчасно вивезення смiття

зберiгае MicTo в охайному та привабливому cTaHi.'

Дналiз встановив, що прийнягий регуляторний акт вплин}ъ на пократцення санiтарного

стану в мlст1.

Начальник вiддiл з питань розвитку
iнфраструктури MicTa та благоустрою Вiталiй МАСЛАк

,\


