
Звіт  

про повторне відстеження результативності регуляторного акта –   

рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради  

від 5 листопада 2020 року № 504 «Про внесення змін та доповнень  

до Порядку користування об’єктами благоустрою у м. Чернігові» 

 

1. Вид та назва регуляторного акта. Рішення виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради від 5 листопада 2020 року № 504 «Про внесення змін 

та доповнень до Порядку користування об’єктами благоустрою у м. Чернігові».  

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності. Управління 

архітектури та містобудування Чернігівської міської ради. 

 

3. Цілі прийняття акта: 

– удосконалення процедури розміщення тимчасових об’єктів на об’єктах 

благоустрою міста виключно шляхом отримання погодження управління 

архітектури та містобудування Чернігівської міської ради;  

– покращання естетичного вигляду та збільшення привабливості міста. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 23.11.2021 по 01.12.2021. 

 

5. Тип відстеження: повторне відстеження. 

 

6. Методи одержання результатів відстеження: статистичний. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність 

регуляторного акта, а також способи одержання даних.  

Ефективність регуляторного впливу рішення виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради від 5 листопада 2020 року № 504 «Про внесення змін 

та доповнень до Порядку користування об’єктами благоустрою у м. Чернігові» 

визначатиметься за такими показниками: 

1. Кількість звернень суб’єктів господарювання щодо погодження 

встановлення тимчасових об’єктів на об’єктах благоустрою міста. 

2. Кількість погоджених тимчасових об’єктів на об’єктах благоустрою 

міста. 

3. Кількість відмов у погодженні встановлення тимчасових об’єктів на 

об’єктах благоустрою міста. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта. 

 

№ 

п/п 

 

Показники результативності 
ІІ квартал 

2021 

ІІI квартал 

2021 

1. Кількість звернень суб’єктів господарювання 

щодо погодження встановлення тимчасових 

об’єктів на об’єктах благоустрою міста 

 

35 

 

 

20 



2. Кількість погоджених тимчасових об’єктів на 

об’єктах благоустрою міста 

35 20 

3. Кількість відмов у погодженні встановлення 

тимчасових об’єктів на об’єктах благоустрою 

міста 

 

- 

 

- 

 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей. 

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 5 листопада 

2020 року № 504 «Про внесення змін та доповнень до Порядку користування 

об’єктами благоустрою у м. Чернігові» дозволило удосконалити процедуру 

розміщення тимчасових об’єктів на об’єктах благоустрою міста виключно 

шляхом отримання погодження управління архітектури та містобудування 

Чернігівської міської ради; покращити естетичний вигляд та збільшити 

привабливість міста. 

Періоди відстеження результативності регуляторного акта визначені 

виходячи з тривалості сезону розміщення тимчасових об’єктів для здійснення 

сезонної торгівлі кавою, іншими напоями, продуктами швидкого харчування, 

солодкою ватою, морозивом (з 1 квітня по 31 жовтня) відповідно до Порядку 

користування об’єктами благоустрою у м. Чернігові, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 12.03.2019 № 102 «Про 

внесення змін до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 

24 травня 2011 року № 143 «Про Порядок користування об’єктами благоустрою 

у м. Чернігові». 

 

 

 

 

Начальник управління 

архітектури та містобудування 

Чернігівської міської ради                                                      Сергій  КАЛЮЖНИЙ   


