
 

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта - 

проєкту рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради 

«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» 
 

1. Вид та назва регуляторного акта. Проєкт рішення виконавчого 

комітету Чернігівської міської ради «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».  

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності. Управління 

архітектури та містобудування Чернігівської міської ради. 

 

3. Цілі прийняття акта: 

– врегулювання питання щодо строку укладення договору про пайову 

участь: можливість укладення договору про пайову участь строк до трьох 

років (враховуючи значні затрати суб’єктів господарювання на підключення 

до електричної енергії); 

– визначення стартової ціни для місць на які вже укладався договір на 

тому рівні яка була визначена таким договором; 

– у разі укладення договору строком більше ніж на один рік 

коригування розміру пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою на 

індекс інфляції за попередній рік. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 23.03.2020 по 21.04.2020. 

 

5. Тип відстеження: базове відстеження. 

 

6. Методи одержання результатів відстеження: аналітичний.  

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність 

регуляторного акта, а також способи одержання даних.  

Впровадження цього рішення дозволить: 

– укладати договір про пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою 

не на один сезон, а на строк до трьох років; 

– визначати стартову ціну для місць на які вже укладався договір на 

тому рівні яка була визначена таким договором; 

– у разі укладення договору строком більше ніж на один рік 

коригування розміру пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою на 

індекс інфляції за попередній рік. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта. 



Відстеження результативності проєкту рішення виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради «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» буде 

здійснюватися за такими показниками:  

– кількість поданих суб’єктами господарювання заяв на право 

укладення договору про пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою; 

– загальна кількість суб’єктів господарювання, з якими відповідно до 

затвердженого порядку укладені договори про пайову участь в утриманні 

об’єкта благоустрою; 

– загальна кількість суб’єктів господарювання, яким відповідно до 

затвердженого порядку відмовлено в укладені договорів про пайову участь в 

утриманні об’єкта благоустрою; 

– обсяг надходжень до міського бюджету від сплати пайової участі в 

утриманні об’єктів благоустрою за укладеними договорами. 

Проєкт рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради «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» та аналіз регуляторного впливу цього акта було 

оприлюднено з метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень на 

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

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

«Оприлюднення проєктів регуляторних актів». 

У термін, передбачений для обговорення проєкту рішення «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», до управління архітектури та містобудування 

Чернігівської міської ради надійшли пропозиції, які були розглянуті та 

частково враховані.  

 

 

Начальник управління 

архітектури та містобудування 

Чернігівської міської ради                                                          С. КАЛЮЖНИЙ 

 

 

 

 

 

 

http://www.chernigiv-rada.gov.ua/

