
ЗВІТ  

про періодичне відстеження результативності регуляторного акта –

рішення міської ради від 27.06.2012 № 26/25 «Про затвердження Порядку 

здійснення заходів з контролю за утриманням у належному стані, 

збереженням, відновленням та упорядкуванням об’єктів благоустрою 

міста Дніпра з урахуванням особливостей їх використання» (зі змінами) 

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 

відстежується, дата його прийняття та номер: рішення міської ради                      

від 27.06.2012 № 26/25 «Про затвердження Порядку здійснення заходів з 

контролю за утриманням у належному стані, збереженням, відновленням та 

упорядкуванням об’єктів благоустрою міста Дніпра з урахуванням особливостей 

їх використання» (зі змінами). 

 

2. Виконавець заходів  відстеження: інспекція з питань благоустрою 

Дніпровської міської ради. 

 

3. Цілі прийняття регуляторного акта: 

- організаційно-правове врегулювання відносин, які виникають у зв’язку з 

дією таких чинників, що мають тимчасовий характер і не належать до природних 

факторів: видалення, переміщення, знищення з подальшим відновленням 

елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів і транспорту, 

погіршення існуючого стану об’єктів благоустрою та внесення змін до них, 

створення перешкод у користуванні та обмеження доступу до об’єктів 

благоустрою, пов’язане з проведенням земляних, ремонтних, будівельних робіт, 

здійсненням інших потреб; 

- упровадження чіткої та прозорої процедури контролю за тимчасовим 

погіршенням існуючого стану об’єктів благоустрою у зв’язку з проведенням 

будівельних, ремонтних, монтажних, земляних робіт на території міста, порядку 

обліку місць з тимчасово погіршеним станом об’єктів благоустрою та контролю 

за їх відновленням; 

- урахування в порядку обліку місць з тимчасово погіршеним станом 

об’єктів благоустрою та контролю за відстеженням змін, які відбулись у 

законодавчій базі, що регламентують відносини у сфері благоустрою території 

населених пунктів; 

-  удосконалення механізмів впливу на обсяги погіршення стану об’єктів 

благоустрою та терміни його відновлення після виконання земляних, ремонтних, 

будівельних робіт, зменшення кількості випадків несвоєчасного або неякісного 

відновлення благоустрою виконавцями зазначених робіт; 

- зменшення кількості випадків несанкціонованого проведення робіт, що 

супроводжуються пошкодженням елементів благоустрою території; 

- створення умов для попередження несанкціонованого погіршення 

існуючого стану об’єктів благоустрою території міста, а у разі необхідності 

такого погіршення – стимулювання якнайшвидшого його відновлення з 

належним рівнем якості.  

 



4. Строк виконання заходів з відстеження: з 01.12.2021 по 

15.12.2021. 

 

5. Тип відстеження: періодичний. 

 

6. Методи одержання результатів відстеження: статистичний. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання таких даних: результативність 

регуляторного акта визначалась на підставі даних та звітних показників, наданих 

Комунальним підприємством «Управління контролю за благоустроєм міста» 

Дніпровської міської ради. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта: 

№ 

п/п 
Показники результативності 

2019 

рік 

2020 

рік 

2021 рік 

(прогноз) 

Кількісні  

1 

Кількість виданих приписів та попереджень 

через несанкціоноване погіршення існуючого  

стану об’єктів благоустрою території міста у 

зв’язку з виконанням земляних, ремонтних та 

будівельних робіт, од. 

1510 1691 1839 

2 

Кількість укладених договорів про умови 

тимчасового погіршення існуючого стану  

та/або змінення об’єктів благоустрою міста у 

зв’язку з проведенням земляних, ремонтних та 

будівельних робіт, од. 

157 178 226 

Якісні (у бальній системі)*  

4 

Рівень чіткого регламентування регуляторним 

актом порядку обліку місць та процедури 

контролю за тимчасовим погіршенням 

існуючого стану об’єктів благоустрою під час 

виконання будівельних, ремонтних, 

монтажних, земельних робіт на території міста   

4 4 4 

5 

Рівень налагодження системи обліку місць з 

тимчасово погіршеним станом об’єктів 

благоустрою та контролю за їх відновленням  з 

вимогами регуляторного акта 

4 4 4 

6 

Рівень надання послуг з укладення договорів 

про умови тимчасового погіршення існуючого 

стану  та/або змінення об’єктів благоустрою 

міста у зв’язку з проведенням земляних, 

ремонтних та будівельних робіт, оформлення 

контрольних карток 

4 4 4 



7 
Рівень інформованості зацікавлених суб’єктів  

щодо основних положень регуляторного акта 
4 4 4 

* Оцінку здійснено за 4-бальною системою, з яких 4 – досягнуто у високій мірі результат якісного 

показника, 3 – досягнуто більше ніж на 50 % результат якісного показника, 2 – досягнуто менше ніж на 

50 % результат якісного показника, 1 – практично не досягнуто 

Підвищення рівня інформованості громадян та суб’єктів господарювання 

щодо основних положень регуляторного акта досягнуто шляхом оприлюднення 

його на офіційному вебсайті Дніпровської міської ради у меню «Регуляторна 

політика» та в газеті «Наше місто».  

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей: головним показником результативності 

регуляторного акта є чітке організаційно-правове врегулювання відносин, які 

виникають у зв’язку з тимчасовим погіршенням існуючого стану об’єктів 

благоустрою через проведення будівельних, ремонтних, монтажних, земляних 

робіт на території міста, порядку обліку місць з тимчасово погіршеним станом 

об’єктів благоустрою та контролю за їх відновленням. 

Під час проведення періодичного відстеження результативності 

регуляторного акта та оцінки результатів його реалізації виявлено, що 

регуляторний акт є доцільним та ефективним. 

Наступне періодичне відстеження буде проведено в термін, визначений 

Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності». 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                Борис ФІЛАТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Мороз Руслан тел.756 98 86 


