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Звіт про відстеження результативності регуляторного акту рішення міської ради від
15.12.2016 року № 12/3 «Про правила благоустрою території міста Володимира Волинського”.
06.03.2017 р.
У звіті
Опис
зазначається
Вид та назва
Рішення міської ради від 15.12.2016 року №12/3 «Про правила
регуляторного акта, благоустрою території міста Володимира-Волинського»
дата його
прийняття та номер
Назва виконавця
Управління економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету
заходів з
міської ради
відстеження
Цілі прийняття акта
Даний регуляторний акт спрямований на вирішення таких проблем:
- розроблення та здійснення ефективних та комплексних заходів з
утримання території у належному стані та створення умов для реалізації
прав суб’єктами у сфері благоустрою;
- врегулювання дотримання тиші в громадських місцях згідно
встановленого порядку;
- здійснення порядку утримання вулично-дорожньої мережі та
паркування транспортних засобів в спеціально відведених для цього
місцях.
Строк виконання
з 15.02.2017 по 06.03.2017 року
заходів з
відстеження
Тип відстеження
Базове відстеження
(базове, повторне
або періодичне)
Методи одержання
Для проведення базового відстеження використовувався
результатів
стистистичний метод одержання результатів відстеження.
відстеження
Дані та припущення,
Для визначення кількісного значення статистичних показників
на основі яких
результативності використовували дані адміністративної комісії при
відстежувалася
виконавчому комітеті міської ради.
результативність,
способи одержання
даних

8.

Кількісні та якісні
значення
показників
результативності

Порушення правил благоустрою території міста ВолодимираВолинського та порядок дотримання тиші в громадських місцях веде за
собою відповідальність, передбаченою законодавством України.
Адміністративною комісією при міськвиконкомі за 2016 рік розглянуто
61 справа.
Зокрема, з них розглянуто за ст.. ст.. 152, 182 та 154
Кількість розглянутих справ
Назва статті
01.01.2016-31.12.2016
Ст.
152
Порушення
державних
53
стандартів, норм і правил у сфері
благоустрою населених пунктів, правил
благоустрою
територій
населених
пунктів
ст.. 182 Порушення вимог законодавчих
7
та інших нормативно-правових актів
щодо захисту населення від шкідливого
впливу шуму чи правил додержання
тиші в населених пунктах і громадських
місцях
ст.. 154 Порушення правил утримання
1
котів та собак

В 31 випадку було здійснено накладення штрафу. Інші 30 суб’єктів було
звільнено від сплати штрафу у зв’язку з мало значимістю вчиненого
Номер
статті
152

182

154

9.

Оцінка результатів
реалізації
регуляторного акта
та ступеня
досягнення
визначених цілей

Вид покарання
накладено штрафів на суму, грн..
кількість порушників, на яких складено
штраф
сума сплаченого штрафу, грн..

кількість розглянутих за
2016 рік
12070

накладено штрафів на суму, грн..
кількість порушників, на яких складено
штраф
сума сплаченого штрафу, грн..
накладено штрафів на суму, грн..
кількість порушників, на яких складено
штраф
сума сплаченого штрафу, грн..

24
8670
1904
6
1360
17
1
17

адміністративного правопорушення та зроблено усні зауваження.
Контроль за своєчасністю сплати адміністративних штрафів
порушниками здійснює секретар адміністративної комісії та виконавча
служба.
Регуляторний акт створений для підтримки сприятливого довкілля,
збереження і охорони навколишнього середовища та забезпечення
санітарного благополуччя населення.
Для аналізу результативності регуляторного акту надано дані про
кількість протоколів, складених згідно попередніх рішень правил
благоустрою, дотримання тиші та утримання котів та собак.
Згідно нових правил благоустрою території міста відмінено рішення
міської ради від 11.09.2003р. № 10/11 «Про встановлення правил
благоустрою території, парку транспортних засобів, тиші в громадських
місцях у м. Володимир-Волинський», тим самим відмінивши
відповідальність за недотримання новоприйнятого порядку згідно із
санкціями ст.. 182 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.
Виходячи з цього даний регуляторний акт необхідно впорядкувати
згідно вимог законодавства в частині складання протоколів у
відповідності до Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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