ЗВІТ
про результати повторного відстеження результативності регуляторного
акта
«Про затвердження Положення про порядок найменування та повернення
історичних назв вулиць, провулків, площ, скверів та споруд у м.Хорол»
(затвердженого рішенням Хорольської міської ради №300 від 25.07.2014р.)
1. Вид регуляторного акта: рішення Хорольської міської ради №300 25.07.2014р. «Про

затвердження Положення про порядок найменування та повернення
історичних назв вулиць, провулків, площ, скверів та споруд у м.Хорол»
2.Назва виконавця заходів з відстеження: заступник міського голови
3.Цілі прийняття регуляторного акта: Дотримання вимог Закону України «Про
засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки», Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» в процедурі реєстрації об’єктів нерухомості, що розташовані
на території міської ради, шляхом присвоєння їм поштових адрес, Постанови Кабінету
Міністрів України від 24.10.2012 року №989 « Про затвердження Порядку проведення
громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та
об’єктом права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать
фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і
дат
історичних
подій»
Створення сприятливих умов для реалізації та захисту майнових прав юридичних та
фізичних осіб, прав та інтересів територіальної громади.
4.Строк виконання заходів з відстеження: з 25.07.2014 до 20.04.2016 року.
5.Тип відстеження: повторне
6.Методи одержання результатів відстеження: шляхом вивчення загальних думок
жителів міста Хорол та підприємств, організацій із залученням депутатів міської ради
щодо вивчення питання перейменувань вулиць міста, проведення засідань комісії з
перейменування та повернення історичних назв вулиць, провулків, тупиків, площ та
скверів у м.Хорол з участю громадськості
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, способи
одержання даних рішення п’ятої позачергової сесії міської ради від 14.01.2016 року
№96 «Про розгляд подання щодо перейменування вулиць та тупиків міста»,
розпорядження міського голови №5-р від 18.01.2016 року «Про перейменування
вулиць та тупиків міста».
8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта:
Відповідно до прийнятих рішень було перейменовано 25 вулиць, три тупіка, два
провулка міста Хорол.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення
визначених цілей:
З метою впорядкування механізму розгляду питань щодо найменування
(перейменування) вулиць, провулків, площ, парків, скверів інших об’єктів, недопущення
повторів та непослідовності в нумерації будинків та споруд в місті Хорол було
перейменовано 25 вулиць, три тупіка, два провулка.
В цілому регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей,
результати реалізації мають позитивну динаміку
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