
ЗВІТ 

про періодичне відстеження результативності регуляторного акта 

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його 

прийняття та номер 

Рішення Запорізької міської ради від 26.06.2013 № 20 «Про Порядок закріплення об’єктів 

благоустрою за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької 

діяльності, власниками тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи 

іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, власниками засобів пересувної 

дрібнороздрібної торговельної мережі для утримання в належному стані, укладення договорів 

про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані в місті Запоріжжя». 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 

Виконавцем заходів періодичного відстеження є Інспекція з благоустрою Запорізької 

міської ради. 

 

3. Цілі прийняття акта 

Розв’язати проблеми, які виникають при здійсненні заходів із закріплення об'єктів 

благоустрою міста Запоріжжя за суб’єктами господарювання та фізичними особами, зокрема, 

визначення переліку документів, що подаються до заяви щодо укладення договорів про 

закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані об’єктів благоустрою міста 

Запоріжжя, та строків їх опрацювання. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

Строк з виконання заходів з відстеження складає раз на кожні три роки починаючи з дня 

закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта. 

 

5. Тип відстеження 

Дане відстеження є періодичним. 

 

6. Методи одержання результатів відстеження  

Відстеження результативності регуляторного акту здійснюється на основі даних районних 

адміністрацій Запорізької міської ради про укладенню договорів про закріплення та утримання 

об’єктів благоустрою в належному стані, які надходять до Інспекції з благоустрою Запорізької 

міської ради для подальшого узагальнення, обліку та контролю в сфері благоустрою. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також 

способи одержання даних 

Дані про результативність отримуються Інспекцією з благоустрою Запорізької міської 

ради шляхом отримання та накопичення інформації про кількість укладених Договорів про 

закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані, яка надійшла до Інспекції з 

благоустрою Запорізької міської ради для подальшого контролю в сфері благоустрою. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

В період з 2015 року по 2017 роки від районних адміністрацій Запорізької міської ради до 

Інспекції з благоустрою Запорізької міської ради для узагальнення інформації надійшли 

відомості про укладення Договорів, які у кількісному значенні мають наступні показники: 

Протягом 2015 року було укладено 521 договір; протягом 2016 – 600 договорів; протягом 2017 – 

74 договорів. 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей: 
 

 

 

 



 

Зменшення чисельності укладення договорів у 2017 році мало місце через низку змін, 

внесених до даного рішення міської ради. Зокрема, рішенням Запорізької міської ради  №75 від 

25.03.2015, були внесені зміни до рішення міської ради від 26.06.2013 № 20 «Про Порядок 

закріплення об'єктів благоустрою за підприємствами, установами, організаціями, суб'єктами 

підприємницької діяльності, власниками тимчасових споруд торговельного, побутового, 

соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, 

власниками засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі для утримання в 

належному стані, укладення договорів про закріплення та утримання об'єктів благоустрою в 

належному стані в місті Запоріжжя». 

Рішенням Запорізької міської ради № 52 від 25.08.2016 «Про затвердження Положень, що 

регулюють правовідносини функціонування тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності та об’єктів дрібнороздрібної торговельної мережі на території м. 

Запоріжжя», було  визнано таким, що втратило чинність рішення міської № 75 від 25.03.2015  

«Про внесення змін до рішення міської ради від 26.06.2013 № 20 «Про Порядок закріплення 

об’єктів благоустрою за підприємствами, установами організаціями, суб’єктами підприємницької 

діяльності, власниками тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи 

іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, власниками засобів пересувної 

дрібнороздрібної торговельної мережі для утримання в належному стані, укладення договорів 

про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані в місті Запоріжжя». 

На сьогоднішній день є чинним рішення міської ради від 26.06.2013 № 20 «Про Порядок 

закріплення об’єктів благоустрою за підприємствами, установами організаціями, суб’єктами 

підприємницької діяльності, власниками тимчасових споруд торговельного, побутового, 

соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, 

власниками засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі для утримання в 

належному стані, укладення договорів про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в 

належному стані в місті Запоріжжя». 

Таким чином, регуляторний акт позитивно впливає на взаємодію органів місцевого 

самоврядування з суб’єктами господарювання та фізичними особами, та досягнуті цілі, які 

покладались на регуляторний акт при його затвердженні. 

 


