
Звіт про базове відстеження 

результативності проекту рішення виконавчого комітету  

Бердичівської міської  ради від 15.05.2017 №181 

 

«Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі власників тимчасових   

споруд  торговельного,  побутового,  соціально  -  культурного та іншого призначення 

для провадження підприємницької діяльності в утриманні  об’єктів благоустрою на 

території міста Бердичева» 

 Базове відстеження результативності дії рішення  виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради проведено управлінням житлово-комунального 

господарства Бердичівської міської ради.   

 

Метою прийняття даного регуляторного акту є встановлення Порядку 

визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, 

побутового, соціально-культурного та іншого призначення для провадження 

підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою на території міста 

Бердичева, с. Скраглівка та с.  Підгородне, залучення додаткових коштів на 

утримання об’єктів благоустрою, створення сприятливих умов для життєдіяльності, 

як громадян так і суб’єктів господарювання, покращення санітарного стану та 

мікроклімату міста врегулювання правовідносин між суб’єктами  на яких 

розповсюджується дія регуляторного акта та органом місцевого самоврядування. 

Термін проведення дослідження – 01.06.2020 – 02.06.2020 

Тип відстеження – базове. 

Методи одержання результатів відстеження:  для відстеження 

результативності регуляторного акту буде використовуватись метод збору даних 

структурних підрозділів міської ради:  управління містобудування, архітектури та 

земельних відносин Бердичівської міської ради, управління житлово-комунального 

господарства Бердичівської міської ради,      МКП «Бердичівкомунсервіс»    . 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність: 

відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватись на основі 

аналізу даних управління містобудування, архітектури та земельних відносин 

Бердичівської міської ради, управління житлово-комунального господарства 

Бердичівської міської ради,      МКП «Бердичівкомунсервіс».     

Кількісні та якісні показники: 

 - кількість укладених договорів про пайову участь в утриманні об’єктів 

благоустрою на території міста Бердичівської МТГ; 

-  кількість приписів про усунення порушень в сфері благоустрою;  

- кількість порушень правил благоустрою, які обчислюються відповідно до 

кількості складених протоколів про вчинення адміністративних правопорушень; 

- кількість отриманих коштів при укладанні договорів про пайову участь в 

утриманні об’єктів благоустрою на території Бердичівської МТГ. 

  Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення 

визначених цілей буде проводитися при повторному та періодичному відстеженнях 

результативності регуляторного акту. 

 

 

 

 

 


