
Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – 

проєкту рішення Чернігівської міської ради «Про затвердження Порядку 

видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх 

видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на 

території міста Чернігова у новій редакції» 

  

1. Вид та назва регуляторного акта: проєкт рішення Чернігівської 

міської ради «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення 

об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі 

дублікатів, анулювання дозволів на території міста Чернігова у новій 

редакції». 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності: управління 

житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради. 

3. Цілі прийняття регуляторного акта: 

- встановлення чітких норм і правил поведінки суб’єктів у сфері 

благоустрою з питань отримання дозволів на порушення об’єктів 

благоустрою, пов’язаних з виконання земляних та ремонтних робіт; 

- конкретизація умов проведення земляних та ремонтних робіт, 

пов’язаних з порушенням об’єктів благоустрою, з метою підвищення безпеки 

та комфортності міського середовища; 

- забезпечення відновлення порушених об’єктів благоустрою належним 

чином, створення умов для їх збереження, забезпечення раціонального 

використання території міста.; - оптимізація самоврядного контролю за 

проведенням земляних та ремонтних робіт, що здійснюються з порушенням 

об’єктів благоустрою, збереження міських територій загального 

користування від самовільного втручання, попередження та зменшення 

правопорушень у цій сфері. 

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 17 квітня 2020 року по                       

29 квітня 2020 року. 

5. Тип відстеження: базове відстеження. 

6. Методи одержання результатів відстеження: статистичний. 

          7. Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність 

регуляторного акта, а також способи одержання даних. 

Відстеження результативності проєкту рішення Чернігівської міської 

ради «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів 

благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, 

анулювання дозволів на території міста Чернігова у новій редакції» 

здійснюватиметься за статистичними даними.  

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 

регуляторного акта: 

- кількість виданих дозволів на порушення об’єкту благоустрою на 

території міста Чернігова; 

- кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення 

за недотримання Порядку; 



- рівень поінформованості юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта.  

Повідомлення про оприлюднення, проєкт рішення та аналіз його 

регуляторного впливу попередньо були опубліковані  на офіційному веб-

порталі Чернігівської міської ради  (www.chernigiv-rada.gov.ua) у розділі 

«Публічна інформація», підрозділ «Регуляторна політика», рубрика 

«Оприлюднення проєктів регуляторних актів»  з метою одержання зауважень 

і пропозицій від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань. 

Зауваження і пропозиції, що надійшли у строк, встановлений для 

обговорення проєкту регуляторного акту, були розглянуті та переважно 

враховані розробником. 

 

 

 

 

Начальник управління житлово-комунального  

господарства Чернігівської міської ради                                                  Я. КУЦ 
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