ЗВІТ
про періодичне відстеження результативності регуляторного акта
«Про затвердження Правил благоустрою території м. Хорол»
(затвердженого рішенням міської ради №212 від 09.06.2011р.)
1. Вид регуляторного акта: рішення Хорольської міської ради №212 09.06.2011р. «Про
затвердження Правил благоустрою міста Хорол».
2. Назва виконавця заходів з відстеження: адміністративна комісія виконавчого
комітету Хорольської міської ради; відділ соціально-економічного та стратегічного
розвитку міста.
3. Цілі прийняття регуляторного акта: забезпечення ефективного використання та
збереження об’єктів зовнішнього благоустрою міста, зелених насаджень, створення
умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності середовища,
належне його утримання та охорона, покращання санітарного стану міста, зниження
рівня шуму.
4. Строк виконання заходів з відстеження: з 23.04.2013 до 20.04.2016 року.
5. Тип відстеження: періодичне.
6. Методи одержання результатів відстеження: періодичне відстеження
результативності регуляторного акту здійснено на основі даних адміністративної
комісії.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, способи
одержання даних: показники щодо надходження до міського бюджету
адміністративних штрафів за порушення Правил благоустрою міста.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта:
Хорольським комунальним підприємством «Комунсервіс» на постійній основі
виконуються наступні роботи по підтриманню санітарного стану міста та
покращенню благоустрою міста:
- садіння та догляд за декоративними насадженнями, газонами, висадка квітів,
саджанців, знищення бур'янів);
- підтримання в належному стані території міста (очищення проїзної частини міста,
вулиць і тротуарів, прочищення камер лотків і криниць від снігу і льоду, тощо);
- фарбування малих архітектурних форм, бордюрів, огорож та інше.
З прийняттям регуляторного акта підвищилась свідомість та активність
громадян та суб'єктів господарювання всіх форм власності стосовно необхідності
укладання угод на видалення побутових відходів, що дає змогу попередити утворення
несанкціонованих сміттєзвалищ та забруднення довкілля.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення
визначених цілей: за результатами періодичного відстеження регуляторного акту
можна зробити висновок, що завдяки дії регуляторного акту сприяє збереженню та
утриманню об'єктів зовнішнього благоустрою в належному санітарно-технічному
стані. З прийняттям Правил було посилено контроль за збереженням та утриманням
об'єктів благоустрою. Правила надали змогу забезпечити захист інтересів
територіальної громади міста в сфері благоустрою.
В цілому регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей,
результати реалізації мають позитивну динаміку.

Міський голова

С.М.Волошин

