
Аrlалiз регуляторного впливу
проеItту рiшrення ВишневоI MicbKoT ради

кfIро затвердження Правtlл благоустроIо територii MicTa Вишневе>> (далi-Аrrалiз)

Дналiз розроблений на виконаннrl та з дотрип,{анням вимог Закону Уrсраiни кПро засаДи

дер)I(авноi регуляторноi поltiтики у сферi гOсподарськоi дiяльностi) та j\4етодики прOвOденL{я

агtа,lтiзу впIiиву регуляторI;ого акта) затвердженоТ постаrтовоIо Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 1 1

березня 2004 року Na 30В кГIро за,гRерд)I(енняI п4етодик проведеt+ня ана;liзу l]пJrиву та вii]стеlкегlняI

роз11115r,,r"вгtостi регуJIяторl]ого aI(Ta)> зi зпцiнами,

I-Iазва рег)/.пяторI{0г0 аIt,га: гlроеI(т рirшент,rя ВишневоТ мiсьt<оТ рали <<Про за,гверд)Iiе]]ня

1-[ рав ил благо ус,гlэо Io тер I,ITo рii па icTa В и LrT гl еве>,

Реry,"rtя,гtlрtr1.1й оргаlr: Вишгrева MicbKa рада

РозробlrлlI( доI(уN,Iен,га: вiддiл обслlzг9вування житлового фолIду, коIчl)zl-]д15119рб

господарства, облittу, розподiлу )I(итловоi площi, приватизацii lкитла та з питань надзвичайних
сит),ацiй В итсогtавчого KoMt iTeT)l В ишневоТ п,riськоi рали

l]iдповiла.пI)IIа особа: Волков Олександр Степанович

ItoHr,aKTHl.r1-1 те.пеdlон: (04598) 5 -24-05

I. Врlзначеrrня проблем1,I

Закогтопт УкраТни <Про благоустрiй населених пуt-tl<тiв> визI-Iачено, Lцо Правила
блаl,оl,с,lрбlо тсри],оl]iТ населеного пунI(ту -_ нормативно-правовий акт, яI(им установJIюiоться
1] иi\,1 о ги l]{одо б.; tаго 1, 9,1-11 9 lo -геl) I41,o р iT гl асел егl о го п yL{ кту,

{IpaBT,t;ta рсlзробляються на пiдс,таtзi 'Гипових гIраtsиJI благоустроtо териl-орii гтаселеlIого

пунк,I)i /_lля Bcix ci;r, селищ, MicT i за,гверлI(уlоться вiдповiдними орга}Iами мiоцевого
самовряllуваI-IFIrI,

LIa сьогодгti в п,riотi дilоть Правила благоустрою територii, Правила /]отримання тишi, в

гl)оi\4адських мiсt_lях та парк)/ваI-{ня у MicTi Виrrr}Iевому, затверд)(еt-li 1эiшrенням XIX ceciT XXiV
cI(JlL{l(aII}Irl ВиrштrевоТ MiobKoi рали вiл П.а2.2004 року М19 (лалi - Правила),

]Iезiзаrtсаю.Iи на чис.llеннi змillи та лоповI;еFIня, що вносилися до Правил з момен,гу Тх

lrlэийtiя,гrя, цей норп,tатI4вно-правовий аltт MicbKoi ради, на разi, не вiдповiдае ,тинl-тiй HopI\4aTI4BHo-

r-rравовiй базi УкраТни, а тому об'сttтивно не Mo)Ite регулIовати вiдносигttа, яtii виIlикаIоть у сферi

благоустlэоtо м, ВишI]еве, такиь4 чином, що забезпечувало б Тх безумов}Iе виконан}Iя. KpiM того,

вбачастьсяt за доцiльrте прI4вести дirочi Правила у вiдповiднiсть до Типових гIравил благоустрото
теllи,горii I]аселелIого пункту, ILlo затвердltrенi наказом MirricTepcTBa регiонального розвитку,
булtвrтиriтrза та )I(итлово-ком)/}IаJIьного господарства Украiни Bjlt2J листопаi],а 2017 року Na310,

Вiлсутlтiсть.Ii,гt<о Bc,Ia}IoBJIeH14x IIравиJ] та FIopM поведiнки юри,цi4LIIjI,Iх та фiзи.,lгIих осiб у
сфеlэi б;lеtгоустроrо мriс,га. а TaI(o)I(.liTlco вс,гаIiоI]JIе}Iого I(oMпJIeI(cy заходiв, необхiднl,tх для
забезгiе.tеt-tIIя Lt14с,rо,гtа iltoplI,ilI<y y,\4ic,l,i, плас cBoi'Ml llаслiлtсомt tзiлсу,гlliсть lli1-1с,гав дJ]я застосування
Mip алп,riгliстрат]4вI-]ого BIlJlI,rBy до пol]yLuI"IlTt<iB у сферi благоl,qlр9ю,та I{еlvlотtливiсть притягнення
1_1o адпl i r-l i с гра t lt вн оТ в iдll olз i]ta.it bt-t ос,гi,

L]ртзгlачегti пIэоб:rеми спраI]JIяIо,гь L{егатив}лий вплив, перl]l за все, на IvIешканцiв,га гос,геЙ

ь,iiс,га, яi(l.Jiчl IIе забезпечусться повноло iчiiрою сприятливе для життсдiяльгlостi середоrзиIле, а TaKo)I(

lIз с5zý'6,ц11]] господарIоваLIня, яI(I,1l\4 ускладнrIсться ефективt-iе здiйснеttгtя гОсr]ОдарСькtli /liЯ,ПЬrlОСl'i.

IIеtчtоilс.lтиlзiсr,ь розв'язаIlFIя ltici гrроблеi\4и за допомогоIо ринкових tчtехаi,tiзмiв або чиLlнИх

заI(оI-Iод(авLIих та норir,tативIlо-правових аltтiв вищих органiв дер>ttавноТ влади, пов'язана iз тим, що
icHyc гIряма вказiвтtа заI(ону на необхiдгtiсть розв'язання подiбних проблем саме за допомогою
пlэийняrтя регуJlято]]них aKTiB.

Розроблений проект регулятор]]ого акта дасть мохtливiсть:
- привести у вiдповiлt+iсть до Hopý,l LIинного законодавства УтtраiгIи, конкретизуватLl та

сI,IстематLiзувати поJIо)кеIIгIrI Правил ]llодо: порядку здiйсгtегlгtя благоустроrо та утриIиання
теlэи,торiй об'сктitз б;rагоl,строlо; впоl яl]I(уванI-1я r,ериторiй пiдпlэисп,tств, установ, оргаrIiзаr{iй та

]]и:]}Iаче1-Iгiя меж ут,риI\4аLIFIя прI4леI,JIих до }{I4X територiй; утриIчlання зелених насад)Itень; утримання
iulicllb ivlаiсо]]ого вi/lгtочинку насеJlення. правил виl(ористання об'еlс,гiв бзlагоустрою власниками



2

(гtалеlкними користувачами) траi{спорт]-I"- 
:1:,лчiв; 

долерlltання тишi в громадських мlсtlях;

Тi)иМанНяТВариН;обов,язкiвЮриДиЧнихтафiзичн".1'::.lбЩоДоблагоустроtомiста.
_ встаLI1;вити: пOрядOк рOзм1l]tснLiя малих архiтектурних форм, тимчасових споруд, правила

'эозь'itt{егтня 

зовнitлньоi 1эеклами, вивiсоlt та iнфоiмацiйних табличо1(, обмехtенt-tя ц]Oд0 курlння у

гl)оN{адсьI(ИХ i\41c1-1riХ, зtзiльнення зеivlельних лiлянок, tцо занятi без правових пiдстав та демонтаж

TI4 j',ILIасових 0по}))/д, N4zu]их архlтеI(турних tРорм та об'сктiв зовнit,tlltьоТ 1эеt<лапtи; порядок

з1.1itiсненнЯI коlIтролIО та п1)I4тягFIеrзня дЬ'вiдповi1-1альностi за гIорушен}Iя у сферi благоустlэоlо,

основгri групи (пiлгрупи), на яlсi пробilема сгIравляс вплив:

IL Щiлi регулIовання
основнимlи тIiляп,ти прийtляття регуляторного акта с удосконалення IIорматиl:l;ll1lоuо,о

1]огулIованI-Iя оiдuо."" у сфер_1 Onu.oi.rpob MicTa, п-,п:lо.,:лJтримання та рацiональLlого

,r,iпро,a.ruнrтя його TeplrTopii, забезпечегтня ]{исто'и та порядI(у в MlcTl,

1II. tsl,rзrrаLtеII}Iя та otliHtca ,rльтернrlтивI,Iих способiв досягIlеI{[tя цi,цей

В изначегtня альтер}I ативних способ i в

Вид zutl,терFIативи

11eprrra альтерllа,1,I4ва

,r,"ul"r" без змriгt Lтинне рiшелtгtяt XIX ceciT

ixtV сl(ликаllня ВишневоТ MicbKoT рали вiл

11.02.2О04 року N919 кПро вста}iовлення
'tlравил бirагоустрою територiТ, Правил

доrir"пruпч,я тtашri,. в громадсьtсих мiсцях та

ПаркуВаНня )/ пцiстi Вишневоtчlу>

дitочих Правилах icHyloTb полоItення, як1 не

вiдповiдаrоть нормам чин}Iого законодавства, У

разi збереrкеt-лня чинного механlзт\4у

регулIовання, залишатоться I]едостатньо

ореrулuо"аним питаI-Irrя здiйснення благоустроlо

та утримання територiй об'сItтiв благоустроIо;

впорядкуВанI]я териТорiй пiдriрИСiч,lСТl], )/стано]],

органiзаuiй та приJIеглI4х до tlих територiй;

утримання зелеltих I-IасалI(ень; розплiшlенtтя

малих архiтек,гурних форпл, l,имI]асовI,iх споруд,

виI(ористання об'сt<тiв благоустроIо влас}Iиками

,l,ранспортt+их, засобiв; розlчtirценгlяt зовгtiшrньоi

р9I(лами) вивlсок та iнформаrriйних таблиLтокl

додержання тиrпi в громадсь]{их мiсu1
тримання тварин; обов'яtзкitз юриllиLIних та

4i.r.,nr* o"iO щодо благоустроlо пriста,

Сдiйсненгlя контроJI}о ,га притягнення l1o

fr""rio-bl-tocTi за поруп]еIIня у оферi

Д[руга альтернатива

регулювання

законода]]ства Itравил з I]и,гаl-]l) благоустрого
,геритоlэiт tIаселеногО гlу]Iк,t,)/, забезгIечсгiня 1]

1-1bOjVIy Llисто,ти l, порядку, Jlодlер)I(ангtя Ttlt,Lti lз

громадсьl(их мiсЦЯХ, За uoР,Y'::]i]_. 
:11'_]

]-рупи (гriдr-рупи

Гrrпп,тя пsтт-{и

]9ц
Так

LIi

Так
Так
Так

Опис альтерI-{ативц

tl

Тл"rер"аrива не сприяс реалiзаuti закрIгIJIенI,{х

за органами мiсr\евого са\4оврядуванн]



'Гретя аJlьтернатива

рiшеt+1,1я ]Jиt_tlt-tевоТ

затI]ерд)кеI+ irя Гlравил
MicTa Вишtt,tеве>

piicbt<oT ради к[iро

благоустрою територii

2, Оцiгrка вlабраrтих альтерLIативIlих способiв досягнення цiлей,

оцiнка ]]пливУ на сферу iHTepeciB мiсцевоТ влади

-----------_--_=-(пуЕiю 7Т uгатгi 26 Закону УкраТни кПро

п,t i сцеве а ам о в р яду в qцщэ_У К!g1 НЦ),--
ПриlаняттЯ прOеl(тУ l]iш]сн]JЯ дозвOлить привести

у вiлповiлгtiсть до tiopм Llиl{Ilого законодавства

укратни, конкретизувати та систеi\4атизувати

пппо,п.,ч"оПравилl]]оло:поряДкУзДiйснелtня
благоустроiо та утримаllня територiй об'ск,гiв

благоустроtо; впорядкування територiй

пiдприемсТВ,)/станов,органiзацtЙтаRИзНаЧеННя
Men( утримання прилеглих до них теритопiй;

утриNIання зелених насаджень; утримання п4lсць

п,tuaouoao вiдпочинltу населення, правил

використання об'сктiв благоустрою власника]и!I

(належними користувачами) транспортtIих

засобiв; додерх(ання тиrrтi в громадських пцiсt_lях]

трима}IFIя тварин; обов'язтtiiз Iоридичних та

diiзrачних осiб шtодо бrrагоус,грою IvIlcTa, а TaI(o)I(

встаI]овити: порядок розмlLп,еtlня малих

архiтеttтуlэних с!орп,r. ,"*:u::u.1* спор,уд,

правила розмiценt-tя зовгlirшньоl реклами,

вивiсок та iнформаrtiйних табли,lоt<; порядок

здiйсltення l(онтролю ,Iа притягI-10!{ня l]o

йпоuiдiuuьностi за поруU]е!IlIя у c(lepi

благоустроIо,

___ ___ Влtд альтернативи

Перша альтерlIатива FIe

1lеl]еглядатl4 ,Ia залип]!i,ги без зп,tiн

,l"no,. 1эit-l.tеtтt+я XIX cecii XXIV
CI(JII{](aiIllя Illllttriclзo'i r,ricbr<oT рали

вiд 17.02.2-004 року N919 <<[Ipo

1]с,гаFIовJlеltня IIравил благоустроiо
,гери,горiT, I [равил /-(от]]иi\4aнH,I ],иIll,

в гроj\4аl]сьI(их N4lсLlях "га

Вигоди
--'---,]Jtдсуттлt

Витратц
Вiдсутнi

паркуванIIя у j\410Il lJи

прийняти

f\рl'га алI)тернативzr -
lзiд 1эегу.:lюваI{ня.

благоустроtо теlэиторii
Вишrневе>

,,poan, рiшtелtня ВишневоТ MicbKoT

род" кПро затвеl]дження IIравил

вi;lп,tовитись

мlста

Вiдсутrтi Вiлсуттri

Реалiзацiя закрiплених за

органами мiсцевого

самоврядування делегованих
повновa)Itень шlодо встановле}Iня

вiдпоlзiдгtо до заi(онодавстRа

правил з питань благоустроiо
,гериr,орiТ населеl{оl-о пункту,
,забе:зltе,lеt]!tя в rJboN4y ч},Iстот1,1 l

по]]ядl(у, /-lодержаFIня тиLl]l в

гроi\4адсьI(их мiсцях,
пор)/lljеI]Llя яких передСlачегlо

адм i гl iстрати Blr у вiдгr gЕцqIщцI

Вiдсутнt,
осtсiльiси реаrriзатriя
акта tle потребус

додаткових
матеiliальt"Iих,га iнших
витрат



t-
(пунк,г
УкраТни

44 cTaTTi
кПро

26 Закогt1,

мiсцеве

Вигоди

ca]\{0 вання в У Hil,)

OrtiHKa l]пливу на с(;ер1, iHTepeciB гроi\4адяLt

Оцit+lса ]]пливу lla сферУ iнтеlэесiв суб'сктiв господарюван}Iя

I1оtсазI-tиtt

Б;lй; ,ai,i;*Ъ;;убъкIв - -

Великi Серелнi Малi MiKpo питопла вага
групи у

загальнiй
t<i:lbI<ocTi,

вiдсоткiв
100

Ki.;rbKicTb суб'сктiв
господарIова}II-Iя, rцо п iдпадалоть

п i:t дilо регул}оваI;н,я, олиFIиць'i

" ГIiД дitо регl,лtоваllIlЯ l(о)I(ногО оI(ремого розлiлу
суб'еlt,гiВ господарIоВаI-1ljя, а Toi\4y визнаLlити питому вагу ,

рогуляторного al(,l,y пiдпадас рiзна кiльr<iсть

суб'сктiв маJlого пiдприемництва у Тх загальнiй

r<iльt<остi Llе с l\4о)I(Ilивиl\4,

враховулочи, Iло на даний tlac okpeMi господарськi та адмiгliстратив1-1i вiдносиl-tи

1)егlzлlgrarrся д1lо.типлlа Правилами, затвердження проекту Правил у новiй релаlсшiТ мас на MeTi

llри]]еденIiя дitочих ,,onbr,,.,-,u у вiдповiднiсть до норм tIинного законодавства Украirtи, iх

nb,-,,,ira.r".uцiio .га сL]стематI4зат{irо, а також беручи до уваги, що пiд дilо регул}оваFIня кожl]ого

окl)е\4ого роз.,tiлу l)егуляl,ор],Iог,о аI(т)/ пiдпадач рiзна кiлl,tсiсть суб'ск,гilз госпо/]арiоваI-]ня i,

BiltгttlBilltto. врIзFIаLI14тl.i гIитому uur,у aуб'uктiв пцалого пiдrтрисtчIlIИl(ГВа y'ix загальгtii,-t t<i,llbttocr:i гtе с

lчIо)itJ]I'tl]л,I]\4,зДiйсtlенгlllроЗраху]-{I(УВИ'ГраТНаЗаПроВаДженtlЯДер)I(аВНоГореГуЛIоВанняДЛЯ
суб'сt<.гiв N4аJlого гl iдгtрт,tсьцiIицтва (тес-г п,Iалого пiдприсьцtтицтва) не провоllиться,

Вlад алl,тернативи

1ерша альтернатива - не переглядати та

,ur,"u,,.,,r,u без злцiн чинне рiшенl+я хIх
leciT XXIV сl(JIиI(аL{ня Виrпневоi MicbKoT

]alill вiд i7.02.2004 року Np19 (Пр0

]стаlIовлення ГIравил благоустрою
геlэиторii, Правил дотрима}Iня тишi, в

гроi\{алських плiсt{ях та паркуваlлня у п,тiстi

l_з_" ltцtg:l_о_уц, 
>> 

__ __ _ * __ _
Лlrуrа аJIьтеl]I]а,гLIl]а вiдпцовитись вiд

1Т_Dц!9r]4l]]!]_
'Гре,гя альтеl)t]Аl,ива прийняти гlроект

1rirr,.,-,r,n Bl,il-t-ttleBoi п,tict,KoT ради кГIро

затRерд)кеtiня I1равlал благоl,строю

тоlэt,т,гсllli i п,t icTa В и rшневе>

Вигоди l Вит,рати

Вц.уrr" 
- | BiлcyTtli

Ы**;- ] Вiлсутнi

П..,р.,ц.,r* бла-у*р," мtiсьltих i IJiлсlтtli

тери,горiй, еt<ологiчllого, 
I

сагтi,гарного cTal{y та естетичного 
l

]]игляду MicTa, пiдвище1-1но plun: 
l

чистоти та порядку в MlcTl, 
I

створення бiльш сприятливого для 
|

ltситтсдiяльгtостi,га благополуччя1
}Iаселення середовиuд,, l

Вiлсу,гнiВiдсутгri
Rитрати



11 .о2.2004 року }t91 9 кllро вс,гановлеI{I{я

Правил благоустрою теритOрiТ, Правил

дотрLijчIанLIя ],иI]lI) в гроN4а/]сьttих мiсцях та

ilaDl(yBaL] I{я у irц icTi IЗиптгtевоtчtу>

вlд]\,Iовитись вlд

i)'JLLqРЦlЦ!
'I-ретя альтерLIатиRа

рirшенгtя ВташrневоI

затверд)кеFIня Правил

пцiста Виruневе>

прийня,ги проект
MicbKoi рад!I uПро

благоус,rрото територiТ

Сr,пц а tэлi i витратI,1 за альтернативами
-й- 

*р.rлпл3r-,п ,а-й*, о* .*in рiшегtня XIX ceciT XXIV
cl(J]иI(aHHrI Вит]_tltевоi ьлiськоi ради вiд |1,02,2004 року Nч19 <Про

встановлення Правил благоустроtо територiт, Правил дотри}dання

тишi, в гро]\4адських N4iсцях та паркуваFIня у MicTi Вишневому)
Ви и вiдсутt+i

I3итрати вiдсу-r,гri

lI aTI,I B}I о го сп о со бу до crl Iц 9IIдпДдФ
KoMeHTapi щодо присвоснt]я

вiдповiдног,о бала

13iлсутнi

встановлення бiльшi

чiтких вимог до

суб'ектiв
гOспOдарюванЕя
сприятиIчIе
ефективн ilxoT\4y

здiйсненнtо i'x

лiя.lrьгlостi,
забезпе,iиr,ь
лобросовiсну
коtlt<l,ренцiю у
c(lepi t]адання

пocJl)i г, торгlt]лl
тощо

Сума вит]]ат, гривень
Витрати вiдсутнi

r_}| Р Ф!р _,: л"Ц9 , ,ц:лl-rц I] щдд-1, I l!r,чцI!fg
I llей:i,ilii: Г.зj;,,Lт?l,иi]1,Iос,гi (досягltенrrя rriлсй 

|

J гriд чrс IlI,tpit,ljeliня гrроблсми) 
l

l

l

l

l

l Першrа аль,герIlатива - I{e перегJIядати та

| .on"r"т" без зьliгl 1эiшенгtя XIX ceciT XXIV
l 
",.,,,,,,u,ч"я 

Вишгlевот пцiсьlсоi ради вiд

l r z.oz,zoo4 1эок1, м19 кПро встановлення

]Прuо,,п б,;lагоустlэото тери,горiI, Правил

l ,,пrр,,,поп,,ttя гиu.ti, l] гро]\4аllсьl<их мtiсt{ях та

|,l allэt, 5, iзп р1, 1,1 \i \,l i с11 !] ццц_l19лlу_?___ _
|._,L-L---=

lI-{py,,a аJIьтерrIа,rива I]lДI\,{Оl]И'Гi4Сь вIд

l рqццglщщ,.
l'Греrп аJlI)'ГСl)i-lаТI4]]а гlрийiляt,гtа гlрое](,i,

| 1ri,.,.n,,r, I}tlrTttleBoj п,ticbr<oT ради "Про
| .о, u.рлr,..r,,,u Гllэавил благоустроtо

l r.р,,rпр,,цщ_

Бал

результа-
тивностi

(за 4-
бальгlою
систеI\4ою
оцiнtси

Залишаtотъоя tI9достатЕьо
врегульованими деякi питання

здiйсненriя благоустроlо,
забезпечегтня LIистоти та порядi(у у

MicTi Вишневс, а TaKo)I(

гlевiдп овiдьI i сть окремих поло)l{еFII)

ч и н rl i й закоt t ol\aB_.t iц!+ljJшзц:з
L{iлi прийt{яття регуJIяторного

Прлтйня,rl,я проеlfl]у рiшеttня е

единим сl-iособошt досягL{ення
Ltiлей та розв'яlзагIt,lя

вишlезазFIачеI lих проОлеjчl.

льтативtrос,гi Вигоди

xxlv cI(Jl14I(aI,illя Вишtl-tевот п,tiсьltоТ раllи BU]

1

1

4



вlдповlдtIого
мiсця

альтеOнативи у1/

реЙ]ингу__

Перша альтерI]а,гива не

перогJIядат]4 та залиu]t,лти без

зп,tiгt рiшення XIX ceciT XXIV
скликаг{ня Вишневот плiсьlсот

рали Bizt |'/,02,2004 року Nэ19

кПlэо встагIовлення Правил

блаl,оустроtо територiТ,
1lравил дотриiviан!lll t,laшti, в

I,po1\,1allcbl(}4x пцiсrlях та

{] apI()/BaH lI я ), хл icr-i

l] r,.r тт TTletrovT tl>>

Вiдсутнi Вiдсутнi Такий
альтернативний

варiагIт не зпцi,нюс

ситуашirо, Yci
проблел,Iи

залишаIоться

Вiлсутнi Вiдсутгтi Таi<ий

сtл ьтерна,гивгr ий
варiагIт гiе зп,tiгlюс

оитуацiю та

залиш]ас проблеп,tи

гtе виlэiшет{ими,

'Гретя альтеl)нil,гI4ва

прийняти проект 1эiшеl+tля

Вишtllевоi MicbKoi 1эади <Про

затверд)кеннrI Правил
блаl,оустроtо тери горii' пцiста

l Виrшtлсве>>

забезпечення бiльш
сприятливого для
хситтедiяльгtостi
територiальноi
гl)омади MicTa
середовI4Lца,
пiдвиш.lегtня

e(leK,t,t tBl-tocTi

дiяльt-tос,гi с)zб' ск,гi в

господарlоваI-тня

У разi прийняття
проекту

регуляторного акта
територiальна

громада, суб'сiсти
господарювангIя та

ГРОi\,{аДЯIJИ Lrе

нес-гиму,I], гliяtсих

платерiа-льних,t,а
iгtших ви,Iрат

11риiанятr-я

регуля,горного
aI(Ta лозволить

вирiшити
визначенi

проблеiчIи та

llосягти
залеlсла1,1оваттi

rtiлей.

Реt)tтитrг Аргумtеt,lти шlодо переваги
обрагIоТ альтернативи /

причини вiдпцови вiд
альтернативи

Оцiнка ризиI(у
зовгliшlнiх чинникiв т+а

дitо зап рогtоLIоваI-Iого
регулятоl]ного акта

l1рийrlяi-и IIpoeI(T ВlашневоТ Micbtcoi рали
кПро за,гверд)I(еЁlL{я Прави:l благоустроtо
теоитсlрiт ьцiста Виrтrневе>

Запропонований проект

рiшеttня розв'язус
визначегti проблеми

З овн i шт-т i LIиFI FIиIIи

вiдсутнi

I-Ie перегляда:ги та залиши]ги бсз зrvtirt

l]I4HFIe рiт-l.tегtня XIX cecii XXIV
с}(J]].II(ання ВишневоТ п,tiсьltоТ ради Bilt
l 7.02.2004 pol()/ }|ol 9 кПро BcTal,]oвJletjI,Iя

1'Iравr,iл б:lагоl,g,lр616,теlэи,гоlэiТ. Правtа;t

l1о,гр14]\,Iа}lItя,t,1.Itl_ti, l] I,роN4ад(сьt<lах п,tiсцях
,Ia паD1(\/1]а}ItIя \/ rчliс,гi IЗиrlrI,]евом)i))

Ситуаuiя залишаеть ол без
змiн, пробJте]\4а не

вирiruусться

Зовrr i rлгri,IиIJIIиl(и
вiдсутнi

l] iдмl oBt'l,r:T,l сь tзilt регул ювiiн 1-Iя Си,г),ацi я залиLIJасться без
змiн, проблема Ile

вирiшусться

З о Bt-t i t_t.l т,т i LIиLIн]4 I(и

вiлсутнi

V, MexaIriзivl l-a захолI,I, яlсi забе:зпеLtаl,ь розв'яlзаllllя вI,{знаtlеноi пробJIемII

Г[роеl<r, рit.t-lегtгIяl приводI,Iть у вiдповiднiсть до HopIVI LIиFI}Iого закоFIодавства Украiни,

i(онI(ретliзус ,га 0истематизус поло)кеннrt Правил щодо: порядку здiйснення благоуотрою та

у.грllj\,IаL{ня 
,герrа,горiй об'сктiв благоустроrо; впорядI(ування територiй пiдприемств, установ,
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оргаIIiзацiI;I 1,а визIIаLIенНя N,{о)к утриманнЯ прилеглиХ до них терi4торiй; утриNIання зелеFIих

насад)I(еl{ь; )/,гl)иI\4а}lня мiсць N4асового вiдпочинltу насеЛе}{Н'I, ПРаВИЛ j"'(op'l:li_':1 '9,::l'i:
благоустроI0 власниI(ами (шалO)i(ними кOристувачами) ТРаПСПOРТНИХ ЗаООбiВ; ltОДеРЖаНI]Я ТИI]ll В

гроN{адських п,tiст{ях; тримання тварин; обов'язttiв юридичних та фiзи,tних осiб щOдо благоустроtо

ь,liс.га, а TaKo)I( u".nb,ub. оргаrriзашiйно-правовi засади: порядку розмiтl]ення малих архiтеtстурltих

форп,t' тимLIасових споруд' правил розмiщення зовнiшньот реtслами, вивiсок та iнфорпtацiйних

.габ:ri.л.tоtс; порядI(У здiйснегlгtЯ I(онтролЮ та прI4тягНення дО вiдповiдаЛьностi за порушення у сферi

блаl,оустроlо. 1 __

fiля впровад)I(ення регуляторного aI(Ta необхiдно забезпе,тити iнформуваI]ня громадсьI(ост1

tT1lo iлого l]I4N,{огИ Реt'1lJ1лrпоного ак,га шляхом оIIрилюдненпя його в лl]укованлtх засобах масовоl'

lгrфорп,rаrtiТ та 'пliоо.л.|по iнформашiйно-роз'яснювальноТ роботи оl)ганом мiст]свого

са]\,Iот]рядува}I I,Irl.

\/I. Oltirllca BI,IKorIaI{[IrI BI,Ii\{oI- регулrIторного altTa залеЖrtо вiД pecypciB, ,IKI,IMI,I

розIl0l)ял}I(itl0,I,ься оргtlIII,I l}I,II{oIIrlBtIoT lr.падl,t чLl оргаIIрl tчtiсцевого cavIoBpfI/I)/BarIH,I, dliз1,1чlli та

rор1.1дr,lчiri 0соб1.1, якi поlзlлt-lнi провадrкуватI,1 або BllKorlyBaTI,r цi в1,1могl,t

Запропоl'IованийПроеI(Тl]егllл51,'оо,',о'оаКТаНепередба.iасбtоДлсетнихI]ИТраТНа
адп,тirirс,гlэУl]анI-1я регулIоваНI]я для суб'ск,гiв велиI(ого, середнього або малого пiдпрись,lгtицтва,

VIi. ОбrруIIтуваIItIя запрOпOноваIIого cTp0I(y дiТ регуляторног0 aI(Ta

cTpolc дiт цього регуляторного акта - необмеrttений, з моlкливiстIо внесення до нього змlн,

змiгtи до регуJlяторного al{Ta булуть вlIоситися пiсля внесен}lя вiдповiдних зпцill до

зат(оiIодавс-гва yKpaTlIl4 та )i разi потlэеби за пiдсумками аналiзу вiдсте>lсеt_tгiя його результатиil,",]],

11ерегляд ГIоЛо)I(О1-IIэ регуляторного акту, його скасува}Iня, визнан}Iя таким, що втратив чинLIlсть, чи

внесе!il{я до Hbol,o змir-r здiйсr,rпur"*Ьrься у вiдповiдностi до вимог Закоrлу УкраIни кПро засади

21elэlKaBHoT регуJIяl-орI.tоi полiтtttси у c(lepi господарськоТ дiяльнос,гi>,

VI Il, l]l.rзrIаtIсIItlrI гlолс:l:зtt1.Ilсiв I)e:]y.IIbl,rlT1,1BttocTi лii регу.ltя,I,орного lll{l,a

У 1эсз1,.111,1.;1,гi tзпроваджеt{I{я рег)iJlяторI]ого акта буле лослiдх(уRагись ],а в],iвчатис,l;

- рilзень поiнс)орьrова1.1ос.гi Ъ)'б'скr,iв господарювання та tРiзичl+их осiб з основI-Iих

п o,J-lо)i(eI] ь Реt-llл',.l-о",,I ого аl(,га;

- кiльtсiсть скла/iеl]их протOколiв гlро адмiнiстративtli правопорушення;

- кiлькiсть звеl]нень гроN4адян з привоltу порушення 11равил,

[Х.lJlлзна.IеIII{fiзахоitiв,ЗаДопоМоГоIоflItI'IхзДiйсlttоваТI'IiчIеТЬсяlзiДстеrltеrtllя
резул bTaTtlBrl о cTi дii регуляторIIого акта

С.госовrлО цьогО регуляторI]огО аtста буде здiйснюватись базове, повторне та перlодичн1

tзiдстеli<егllIЯ У i\/te)I(ax cTpolciB, установлених статтею 10 Заrсону УкраТгIи кПро засади дерх<авноТ

РеГllл5111r,r"оТ полiтlаtси у сферi господарськоI дiяльностi>,
]]азове вiдсте>кегlrtо буа. здiйснтоватись до дня набрання LIиHHocTi циtvI регуляторНиIvI акТоМ з

N,Iетою оцiлтки aruпу aуспiл"п"* вiдltосин, на врегулIоваlлtIя яких спряi\4оваilа дiя at<Ta,

Г{ов.горгIе оiirararп"arrтя здiйсtttОватиN4етьсrl чеl]еЗ pil< пiсltЯ набранняt чиt,ttlос,тi LIим актом, але Eie

t-tiзнiulе tliiK через /-].ва i]O1(l,1.

11еlэiоличнi вiдtстеlr,епня здiйсгllоваТИ}VIУТЬСя раз на KoxtHi три роки IlочинаIоLII4, з I_1r]я

l]I,1 I(O I] ttl l I I rI :зi,tходi tз :} гI овто р FI о го вlдс-ге)l(енI{я,

Llа.lалl,ниltа вiддiлу
обс;tl,г9зl,заI{}Iя )I(итлового фонду,
l(o j\4)i}lал ьl]ого господарства, облiку,

1эозподiл1, lltитловоl' пло щi,
приватl4зацii rкитла та з питань

на.цзtзи.lай них ситуачiй
о,С,Волтtов


