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Голові комісії з питань реалізації 
державної регуляторної 

політики на території 
Руськополянської ОТГ

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта 
проекту рішення «Про затвердження Правил благоустрою 

території Руськополянської ОТГ»

1. Назва регуляторного акта: проект рішення « Про затвердження Правил 
благоустрою території Руськополянської ОТГ».

2. Виконавець заходів з відстеження: виконавчий комітет 
Руськополянської сільської ради.

3. Ціль прийняття рішення: створення сприятливого для життєдіяльності 
людини довкілля;
• збереження і охорона навколишнього природного середовища;
• забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 25.02.2020 р. по 
02.03.2020 р.

5. Тип відстеження: базове.
6. Методи одержання результативності відстеження: статистичний.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, 

способи одержання даних: джерелами інформації для відстеження 
результативності регуляторного акту слугувала оперативна інформація 
щодо рівня благоустрою території села, а також кількість порушень 
Правил благоустрою території населених пунктів Руськополянської 
ОТГ.

8. Кількісні та якісні показники результативності прийняття рішення: 
показником результативності рішення є кількість порушень Правил. 

mailto:rpol@i.ua


Суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з 
виконанням вимог акту, витрачатимуться кошти на утримання у 
належному санітарному стані територій прилеглих до їх будівель та 
споруд, об’єктів торгівлі. Вказане утримання включає ручне або 
механічне прибирання, збір випадкового сміття, виконання власними 
силами або шляхом оплати послуг комунального підприємства робіт по 
прибиранню сміття, снігу, криги, протиожеледних заходів. Встановити 
конкретний розмір коштів на прибирання території та кількість 
суб’єктів господарювання, в тому числі і фізичних осіб не являється 
можливим. У відповідності до частини 5 статті 12 Закону України “Про 
засади державної регулятивної політики у сфері господарської 
діяльності від 1 1.09.03 р. № 1 160-IV рівень поінформованості суб’єктів 
господарювання та/або фізичних осіб з основних положень рішення 
визначається кількістю осіб, які: прочитають зазначене рішення в сайті 
сільської ради за результатами оприлюднення;отримують 
регуляторний акт за запитами до виконкому сільської ради; 
отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його 
положень іншими шляхами визначеними в Правил благоустрою та 
утримання території населених пунктів Руськополянської ОТГ.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення 
зазначених цілей: результативність рішення буде відстежуватись за 
допомогою порівняння числових показників (кількість складених 
протоколів про адміністративні правопорушення).

02.03.2020р. Сільський голова .Г. Гриценко


