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Звіт
про повторне відстеження результативності регуляторного акту 

- рішення Степанківської сільської ради «Про затвердження 
Правил благоустрою території Степанківської сільської 

об’єднаної територіальної громади»

1. Назва регуляторного акта: рішення Степанківської сільської ради «Про 
затвердження Правил благоустрою території Степанківської сільської 
об’єднаної територіальної громади» від 22.06.2018 року № 13-2/УІІ.
2. Виконавець заходів з відстеження: виконавчий комітет Степанківської 
сільської ради.
3. Цілі прийняття акта:

• Забезпечення ефективного вирішення проблеми санітарного очищення 
та благоустрою Степанківської ОТГ.

• Формування сприятливого для життєдіяльності середовища.
« Захист довкілля.
• Збереження об’єктів благоустрою та зелених насаджень згідно з 

сучасними вимогами та відповідно до діючих законодавчих актів.
® Встановлення єдиних,чітких вимог щодо утримання об’єктів 

зовнішнього благоустрою громади в належному санітарно- 
технічному стані.

4. Строк відстеження: через рік з дня набрання чинності.
5. Тип відстеження: повторне.
6. Методи одержання результатів відстеження результативності.
Аналіз статистичних показників :
- кількості угод, укладених мешканцями та суб’єктами господарювання з 
підприємствами, які надають послуги в сфері поводження з відходами,
з обслуговуванням зелених насаджень в місті.;
- показників покращення санітарно-технічного стану доріг, вулиць, 
кількості невпорядкованих розкопок після проведення робіт на 
інженерних мережах;
- результатів роботи адміністративних комісій виконкому сільської ради.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативнійть, 
а також способи одержання даних. Враховуючи цілі регулювання, для 
відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі 
статистичні показники:
Дослідження статистичних показників, опитування.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності.

Фактичні дані

Найменування показників Одиниця за період
виміру дії регуляторного 

акта, гря.
'



1. Кількість складених адмінпротоколів 
за звітний період про порушення Правил 
благоустрою території Степанківської
о т г

0

3. Кількість укладених з ТОВ 
«Українські екологічні технології 
Черкаси» договорів на вивезення 
побутових відходів

-

Протягом року , після прийняття регуляторного акту.
Досягнута основна ціль впровадження цього регуляторного акта.
Забезпечення чистоти та благоустрою території громади, утримання та 

прибирання вулиць громади, утримання і прибирання прибудинкових та 
прилеглих територій житлових будинків, утримання місць загального 
користування, утримання та охорона об’єктів нерухомого майна, інших 
інженерних споруд, утримання і охорони зелених, водних об’єктів в громаді.

Сільський голова І.М. Чекаленко

24.06.2019


