
ЗВІТ 

про періодичне відстеження результативності регуляторного акта 

 

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, 

дата його прийняття та номер 

Рішення Запорізької міської ради від 22.06.2011 № 41 (зі змінами внесеними рішенням 

міської ради від 27.03.2013 № 13) «Про Правила благоустрою території міста Запоріжжя». 

 

Назва виконавця заходів з відстеження 

Виконавцем заходів періодичного відстеження є Інспекція з благоустрою Запорізької 

міської ради. 

Цілі прийняття акта 

- Визначення порядку благоустрою та утримання об’єктів благоустрою міста. 

- Визначення прав та обов’язків учасників правовідносин у сфері благоустрою на 

території міста. 

- Визначення переліку порушень благоустрою, за які настає відповідальність 

передбачена законодавством України. 

- Визначення порядку звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених 

об’єктів.  

- Покращення благоустрою та збереження архітектурного та історичного вигляду міста. 

- Ефективне використання ресурсів територіальної громади; збереження охоронних зон 

інженерних мереж міста. 

- Встановлення єдиного Порядку на території міста Запоріжжя. 

 

 

Строк виконання заходів з відстеження 

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

закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.  

 

Тип відстеження 

Дане відстеження є періодичним. 

 

Метод одержання результатів відстеження  

Статистичний метод. 

 

Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи 

одержання даних 

Дані про результативність отримуються Інспекцією з благоустрою Запорізької міської, 

враховуючи цілі регулювання, на основі таких статистичних показників: 

- кількість приписів про усунення порушень правил благоустрою; 

- кількість протоколів про адміністративне правопорушення, складених за порушення 

правил благоустрою; 

- кількість звернень громадян; 

- кількість самовільно розміщених об’єктів; 

- кількість самовільно розміщених об’єктів, від яких було звільнено територію міста, 

відповідно до рішення Виконавчого комітету Запорізької міської ради; 

- кількість самовільно розміщених об’єктів, від яких було звільнено територію міста 

самостійно власниками. 

  

Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
Для визначення результативності регуляторного акта беруться такі показники: 

 

Показники 2015 рік 2016 рік 2017 рік 

кількість приписів про усунення 

порушень правил благоустрою 

Облік не 

проводився 

287 98 

кількість протоколів про    



адміністративне правопорушення, 

складених за порушення правил 

благоустрою 

118 271 255 

кількість звернень громадян 193 352 453 

кількість виявлених самовільно 

розміщених об’єктів (СРО)  

Облік не 

проводився 

15 66 

кількість самовільно розміщених 

об’єктів, від яких було звільнено 

територію міста, відповідно до 

рішення Виконавчого комітету 

Запорізької міської ради 

 

 

- 

 

 

3 

 

 

6 

кількість самовільно розміщених 

об’єктів, від яких було звільнено 

територію міста самостійно 

власниками 

 

- 

 

12 

 

60 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених 

цілей. 

Даний регуляторний акт частково досяг своєї мети і є ефективним. При виявленні 

порушення правил благоустрою громадянами та суб’єктами господарювання міста Запоріжжя, 

Інспекцією з благоустрою міста Запоріжжя складаються адміністративні протоколи та 

передаються на розгляд Адміністративній комісії. При виявленні самовільно розміщених 

об’єктів, особам що їх розмістили направляються приписи про здійснення самостійно в 

добровільному порядку демонтажу/транспортування СРО та звільнення території міста від СРО. 

У випадку невиконання вимог припису, готується рішення на розгляд Виконавчого комітету 

міської ради про звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів. 

Динаміка та кількісні показники звільнення міста від СРО дають змогу зробити висновок про 

доцільність такого порядку та його ефективності. 

 В результаті реалізації регуляторного акту покращується благоустрій та санітарний стан 

міста. 

 Також варто зазначити, що 27.11.2017 Мінрегіонбудом прийнято  Наказ № 310 «Про 

затвердження Типових правил благоустрою території населеного пункту». У зв’язку із чим, 

постала необхідність у перегляді діючих Правил благоустрою міста Запоріжжя, з метою 

приведення їх у відповідність до Типових Правил. 


