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Bi,r)пoBidaIlLHOi коллiсii _ поспtiйноi det,tytllппlcbKoi колliсii з tlLtпxпrtb )tсLtп,tлOв0-

l<o.4,1J)rtOлblloZ() еоспоr)сt,lлсllхва, бttсtzоуспlроlо пtа наOзВttчайнttХ сttпцlацii| Вuru,нево|'

л,tiськоi pп()Ll r)ля ttрuЙняпхtlхл BidпoBiOttOZт pil,ctelt\я lr,q0()0 реZуляшOрнOZq вплuву

t.lpoel<',,xJ) PeZllslдploprloZo пl<l11a кПро заmверlэrcенrtя Прсtвuл блпzоуспlрOю

yllepLtпxopii'tпictllct ВuruневеD пlа аttuлiзу йоzо реzуляпхорttоZо вплLlву

I]iдповiдtальна комiсiя - постiйна депутатська комiсiя з питаFIь житлово-

комунальtIого господарства, благоуо,гроIо та Ilадiзвичайних ситуаuiй Вишrневоi

MicbKoi Ради (да.iri - постiйна депутатсъка комiсiя), керуючись Законоrи Украi,ни

кltро засали дерх(а]]ноТ регуля,горноТ полiтиtси у оферi господ\арськоТ дliяльностl>,

розглянула проект рiшелtняI I]ишrневоТ MicbKoT ради кПро затвердження Правил

бпu.оу.rроIо ,гери.горii MicTa Вишневе) та аFIалiз його регуJIяторного впливу i

ВС]'аНО]]ИJ1,1ri],,.iu,|,|ii',i; 
за розробJ]еi]ня вказаного проекту с вiдлiл обСЛУr'ОВУВаНI{Я

)I(итJlоRого сРоllдlу, I(омуFIалI)I,1ого господарства, облiку, роЗГrОДiЛУ )ItИТЛОВОТ ПЛОlЦi,

пр]4ватI.1заr\iТ >tситJlа та з гIитаI{ь i-{а/lзвичайних ситуаriiй Rиtсонавчог,о KoMiTeTy

Ви t ltllеtзоТ MicbKoT ради,
Проект рir_т:ення пiдго,гов.l1ено з мето}о удосконаJIеI.t}tя порядку благоустрою

та у1римання об'сктiв благоустроrо гrа територii MicTa вiдповiдно до Закону

УкраТни uПро благоус.грiй i{аселених пунктiв> та наказу i\4iHicTepcTBa

реt.iональI]ого розвитку, булiвництва та }китлово-комунального господарстIза

УкlэаТни uПро затIзердх{еннrI Типових правил благоустрою територli }{аселеного

пу}Iкту),

1. Вiдrrовiдrliсr-ь проеl{ту регулlIторIrого aI(Ta IIриtIIIрlпам дерrкавllоТ

регуJIя.гОр*лоТ полiтl.tl<1.1, Ест,аtlОвлеIIиМ статтеЮ 4 Закоrrу YKpaTllll <[Ipo засадI,{

дер}кавllоТ регуJIrI,горлrоi ллолi,гиlслl у c{lepi господарськоТ дiя.lrьностi))

гlроагrалiзувавulи проект регуляторtlого акта, постiйна депутатська комiсiя

,","u,3;;;1:;1"*-,",*u 
впJIинуJIа iriiцiювання його розробки, с}'iд,-Iить про

необхiдrriсть регулIовання з MeToIo встановлення правиJI ,га норм гtоведiнlси

у.тасникilз правовiдцtтосилt у ccilepi благоустроtо MicTa, визначити правовi,

Ь,,оrlомiчt-лi, екологiчt-li, со1_Iiальнi й органiзацiйнi засади благоустроIо територiТ

мiс,га /]JIrI забезпеченFIя атворення умов, сприятливих для життсдiя-ттънос,гi

лIодиI{и, з урахуваI]няМ змiн У дilочому законодавствi УкраТни,

В l11лому при пiд\готовцi проекту регуляторЕIого акту витримаI{а

пос-ltiдовl-тiстъ регуляторr-rоТ лiяльност:i: проект вiдпоrзiдас l{iлям державноТ

реr.уляторгlоi'полiтики, а такох( його вкJIIочеL{о /{о гIJIану дiяльгtос,гi з пiдготовки

проекr:iв 1 еl-уJlяl,орLIих акr:itз на 2020 piK (рiшенrrя XJ,II ceciT ВишlrlевоТ Micl,KoT

Раltи VlI окJIиканI{я вiд 24,|2.201g року N91-01/Xl,III7-14, строК пiдготовкИ

протягом 2а20 року),
l_]iдrrоrзiдtг]о до графiка проlзе1-1енi-rя робiт з регуляторноi' процедури:

- 20,1 2,2о|9 розмilrдегrо повiдомлення про оприJIюднеI,{ня прое}(ту

регуляl]орtlоl-о акта на офiшiйrrому веб-сайтi ВишневоТ MicbKoT ради;
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- 27,12,2019 розмiщено проект регуJIяторного

регlчлп,го,rFIого впливу у мiсцевiй газетi <Наше N4icTo> jtГq2В

I\4еханiзм вирiшlення прOблеми, запрOпOнOваниЙ

ак,га ,га аналlз
вiд2] .\2,2019 року.

у прOектi вiдповiдас

потребам та ринковим вимогам з урахуванняrм ycix прийriятних альтерFiатив.

ItpiM того, проект rrередбачас забезпечення досягненIlя внаслiдок дiт

регуляторного акта максимально можливих позитивних результатiв за рахунок
мiнiмальrlо I.rеобхiдних ]]итрат pecypciB та балансу iHTepeciB суб'сктiв

госпо/dарIован}lя, громадялi та дерх(ави.
таким r]и}Iом, проект регуляторного акта проект рirшегlt-lя Виtt_ttlевот

MicbTroT Радци <<IIро за,гверд)I(еI]IIя Прави.п 6;lагоустроIо територiТ мiс,га Вишttеве>

вiltпоlзiдас yciM принLlипаМ державI]оТ регуляtторгlоi l-tолli,гиl<и встано]]JIеFIим

стат,геIо 4 Закоr+у УкраТгrи <ГIро заса/\и держав!{оТ регуляторt-tоТ полiтики у ocPepi

госгlодарськоТ дiяльностi>, а саме: ltоцiльнiс,гь, адекватнiс,гь, ефективl-iiсть,

збалаt,tсоваглiс,гь, передбачуваIliсть, прозорiсть та врахуваFII{я громадськоТ думlси,

2. Еiдповiдrliсть ttpoeкTy регуля,горного aI(Ta вимогам cT,aTTi В Закону

Укlэаiнлt <lTpo засади дер}I(авI{оi регуляторноТ полiтиIси у ccPepi господарськоi

дiя,гt bHoc1,i> шtодО п iдlгот,овlси а ltалiзу регуляторного впливу.

вiz{гrовiдrrо до Закоilу Украiни <про благоустрiй населених пунктiв> до

повFIова}кенЬ мiсr,ких рад у сферi благоустрою населених пункr,iв FIалеж]4ть

затверджеFIняI правил б"тtагоус,гроrо Тх територiй.
ЗатсолtоМ УкраТгrИ <I1po мiсцеве самоI]ряДуваннrI в YKpaTHi> визначено, LIlo

пи.гання вс.гаI{оIзJIеtiгIя правиJl благоус,грою ,гери,горiТ, забезпечснt-tя чисто,ги й

riоряlIку, за IlopyLIleH1-1я яких гrередбачено адмii-liс,гра,гивну вiлповiдалъгliсть,

розгJIя/lас'ГIэСЯ ]-{п IlлеFIарних засiданнях MicbKoT радци.

I_\ей реI.уJIяI]орний ак,г пеlзI-Iим чином впли]зас Lia iнтереси суб'сктiв

господlар}ованi{я, органiв еамооргаiлiзацiТ населеFII{я, громадян, громадсъких

об'сднань, пiдпlэисмс.гв, ycTaLIoB i органiзацiй, LL\o провадять cBolo дiяльI-Iiсть t-Ia

територiТ мlста Вишневе.
риt1ковий механiзм LIe в повrriй Mipi визначас права й обов'язки учааникiв

правовiлl{осиIl - органiв мiсцевого самоврядування, суб'сктiв господарIовання,

громадяLi, оргагI iB самоорганiзацiТ населення, громадських органiзацiй.

L{им реI.уJIrIторним актом - проектом рiшення Вип_тневоТ MicbKoi радИ <ПрО

затверд)кеннrl 11равил благоустроrо територii MicTa Вишгlеtзе> пропонуетъся

вс.].аI.{овI,I1]И правиjIа та нормИ поведtil-ittИ учасникiВ правовiдносин у сферi

бrlагоуст.lэоtо b,ticTa, визFIаLIити правовi, еtсономiчнi, екологiчгti, соцiальгri й

оргаr,riзацiйrri засади благ.оус,гроlо ,гериторiт мiс,га Д"llя забезпеченгtя створеi{tIя

yjvloB, сприятJI]4]]их дJlrI >tситтсдiялlrнос'гi людини,
Згiдtl1о зi сr:а,гтею 152 Itодексу УкраТни про адмiнiс,гратиВtli правоПоруIIJеI,{I{Я

п оре/ tб ач ена в i/_lпоlзiдальнi с,гь за порушrення I-iравил благоустрою.
У разi вItесеi-Iня змiгl l\o дitо.лих Правил благоустрою територiТ, Правил

дlотрI4мання .гIашi, в громадських мiсцях та паркуванI-Iя у мiс,гi }3иш-tгIеtзому,

зат]]ерд}кених рiшенням XIX ceciT XXIV скликаFIня Вишневоi MicbKoT рали вiл

|7.о2.2оО4 року J{ч19, зi змiнами, сприйI]ятIrI регуJlяторного акта буде су,г],сl]о

усI(JIад}Iеl{им,
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проведегrня аналiзу Rигод та витрат у його поВFIОМУ ОбСЯЗi е СКЛаДНОIО

проL\едурою, осttiльки передбачас система,гичний збiр та агIалiз irrформашiТ,

розрахунок вигод,Iа ви1рат дJIя зFIат{нOг6 промiхtку часу,

о.тiкувагIими результатами ухвалення запропоLIованого регуляторного акта с:

N4eToto прийняттrI реr,улятор}{ого
та утримання об'еlстitз благоусr:роtо

законодавствi,

акта с удосl(о}{алеI]ня
на ,rериторiТ MicTa .

, порядку благоустрою
вiдповiдно до змiн у

ДльтернативLIими способами досrIгнення визначених цiлей е:

1, Залипrення без змiгl iснуtочих Правил благоустрою територii, I1равиrt

до.fримання тишli, в громадсъких мiсцях та паркування у MicTi Виtлневому.

Дль,гернатиIзу вiдхилено у зв'язку з тим, Що не в поI]нiй Mipi регулIоються
пlэавовi, ei<ot+oMi.IHi, екологiчt+i, соцiальнi й органiзаuiйrri засади бriагоустроt,о

r,ерит:оlэii мiс,га.
2. ЗдiйсrтеI.1Ilя контролIо за санi,гарним станом Mlc,I,a, зелеFiими насадженIlя]ии,

iplrттими об'ск.гами й еJIемеI{1,ами благоус,гроrо L{а гriдставi сагtiтарних FIopM та

iгttttих п]]аRиII утримання MicT i насе"цених пунктiв та Кодексу УrсраТни про

адмi Hi с,гративгt i п]]авопорушеLIня,
L{ей спосiб rrе в повнiЙ Mipi враховуе вимоги утриманllя TpoTyapiB, дорiг,

вулиIlь, спору/1, булiве:,rЬ, теритоРiй загалЬногО користуВання, зелениХ IIаСаДЖеI]I)

у нале}I(ному санiтарно-техгriчному cTaHi, ,-lиttt-li FIорми певним чином зас,гарiли ,га

не даrоть зI\4оги використовувати права. в галузi благоустроlо суб'ектам

господарIованI-IЯ та територtальнtЙ громад1 мlста.

Cr|lepa вплLtв,у

реq)лf|I1|opltoZo
clKl11o

Ortit<yBaHi

вuzоdu вuпхрсlпхu

Гропладlа vticr:a ЗабезпечеI,IнrI чистоти й поряtдку на

об'ск,гах благоустрото MicTa,

стI]орення умов, сприятJIи]]их дJIя

яс и,rт:слi яльrтостi JI Iо/{и н и

Участь у здiйснегlt-лt

захо/]iв з благоустроIо
MicTa

Суб'скr,и
госгlодарIованI,irI

Забезпечення чистоти й порядку на

об' сктах блаl,оустрою MicTa
Y,racTb у здiйснеrтнi
заходiв з благоустроIо
MicTa

Органи мiсцевого
самоврядуваннr{

Визначення правових, економiчних,
екологiчltих, соцiальних ,га

оргаrriзацiйlrих засад благоустрото
,геlэиторiТ MicTa, залучення суб' cttTiB

господарIовання, органiв
самоорганiзацij LIаселеI,{ня,

громаi\ян, громадських об'сднаrlь
,гоIIlо l1o утримаI-Iня об'сктiв
благоустроtо

Утримання й ремонт
об'сктiв та елементiв
благоустрою MicTa
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суб' ск,гiв господарIоваFIня, органiв3. Залучення
самооргаr:iзацiТ FIаселенFIя, громадян, громадських об'сднань до дiй, спрямова}Iих

на утримання MicTa в I]алех(ному caHiTapHOMy с,ганi, збереХСеННЯ eJIeMeHTiB

бrtагоустроiо,
Залу,легiл{я до таких дiй не с тим методом, що забезпечус постiйне докладаLiня

зусиJII) дlо збсрежеFIня благоустроrо MicTa, оскiльки TaKi дii можуть вLIиIIятися

виклюLI}Iо на лобровiльнiй осгtовi, ЗастосуваIIIJя таI(ого способу с

малоесРективI]14м.
4. Пост,iйrtе гIривеl]ен}]я тери,горiТ MicTa в нале>lсний саt-liтарлtий с,ган,

вiлtтоlз",rеlrrlя o6'cT<TiB ,га e.iieMeHTitз 6,пагоус,гроIо, освi,г",тегIttя терит,орiТ мiс,га за
paxyI-{oj( Ivi ict lеlзоr,о бюдlке,гу.

Зазтiачегtiай спосiб i-ie мо)tе бути прийняl,гним, осtсiльtси BiH не забезllечус
вiлllоlзiдаJIьIIе с"гавлеFIFIя суб'сктiв господарIоваI]ня, органiв самооргаrriзацiТ
насоJIеI]лIя, громадя}], грома/1ських об'сдriань тоIло до IIиl,ань сфери благоустрою,
N4iсrtевий бlо/1>tсет не мо}ке забезпечити в повному обсязi утримаFIня, ремогtт i

вiдltlов"гtеlrня Bcix об'сктiв та елементiв благоустроIо MicTa,
Спосiб досягFIення цirrей - затверд)IIеFIня норм i правил поведiнки у сферi

благоустрою в 11равилах благоустрою територii MicTa Виш-tлIеве с перева}кним
серед irtтлих &лIэ1,9рн&тивI{их способiв досягнення мети регуJIяторного акта.

ГIеревагою обраного способу лосяг}Iення визнат]еFIих цiлей - за,гверд}кеr{I{я

проекту рiшlелrня ВиlrtнсвоТ MicbKoT ради -- с формуваI{Flя прозорих IJимог щоДо
проi]едеI-iл{я в MicTi сlIигtоТ полiтики з гtiдтримки б;тагоустрою, формуваtrlrя
спl]ияl,JI]41зого для хси,rr,сдliяльгrостi JlIодини сере/lо]]иiца, рацiоL{альL{ого
в и l(оl]и с,га I{ л{я pecypci в гро ]vI аilи п.t i ста, з ахисту до вкi"rrля.

I1pra ухrза.llегttri запрогIоLlоваI+ого регуJir{торного акта дiятимуть ,гакi механiзми
та заходи, t-t1o забезfIеLIать розв'язанIJя визначених проблем:

- з&лlzт191-Iнrl громадяrr i суб'сктiв господар}оваI-Iня до проб"ттем благоустрою та

утриманI]я територiй об'ектiв благоус,грою;
- .li,гтсе визначеннri прав i обов'язкiв учасникiв правовiдlносин у сферi

благоуотроtо, обмежелtня зJIоI]живань у виltористаннi об'ектiв та елемелtтiв
благоустроIо;

- KoI-ITpoJlI) за дотриманням Правил благоустроIо територii MioTa Вишневе;
- вi/tповiдаltьнiсть за поруu]еньiя чинного законодавства УкраТни у сферi

бltаt,оусr:рою.

IJитrlезазначелli гrроблепли планусться розв'язати Iлляхом прийнrIття Правил
б:tаl,оусr:роtо ,гериторiТ мiс,га l]иrшневе, якi пiдлягаIо],ь оприJIюдлIеI-IFIю в мiськiй
газе,гi <<[-,{aIrty N4iс,го>> та lIa осРiтtiйгlому веб-сайти Вишlt-lевоТ MicbKoT ради,

Прrа з:tiйсl-lеннi регуля,горгrоТ дiя"llьностi розробником розглядаIоться
обгрутlr,овагri rrроrrозrацiТ ,га заува)I(ен}{я до проекту рiшегтня, rtаданi в

ycTal{oBJIetioМy законом порялку.
fiосягненlтяt зазFIаLIелIих цiлей мох{ливе завдяки ухвалеLiнIо регуляторI-Iого

акта <Про затвердження Правил благоустроlо територii MicTa Вишневе>, у
резуль,га,гi чого буле ,liTKo визнаLIено гIорядок здiйсненгtя контролI,о за

до/lержаг{ням закоподавства УкраТни в сферi благоустроIо. У разi поруl]]ення
L[равил, до порушникiв булуть застосовуватися заходи адмiнiсrративного впливу.
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Суб'скт,и господарIовання й громадяни змохtуть самостiйно обирати

.,-,о.об" учасr:i R утриманнi об'ск,гiв благоустроIо та пiдтримtси Тх у належному
r\/

сан11арному с.ганi мiс,га з наймешшими }1ля них фiнансовими витратаI\4и.

ГIри впроваджеI.{нi tдьоl,о регуляторного акта зменшитъся наваI]таженIIя на

мiський бrодliсет у частинi фirrагiсування робiт, з утрима}Iня, ремонту та

вiлl-{овлеlлня об'сктiв i елемеllтiв благоустроrо мiс,га,

FIe yci l]иI,оли, ILlo виI-Iикатиму"гь унаслiдоl< дiТ ЗаПрОПОНОВаI-IОГО

рогуляторного ак,га, можуть бути визI]аченi кiлькiсt-lо. Серед тlих:

- поl(раIIlеLlI{я саlлiтарtrого, екологiчного й естетичного стаFIу MicTa,

- упоряIU(уваI-Iня взасмовiдLIосин Mi>lc оргаFIами мiоt_lевого само-врrIдува}Iня,

суб'сктами r,осгlодIарювання, громадянами MicTa тощо;
* зменLiIеFIFIя }Iаванта}ке1Iня на мiсъкий бюджет щодо викоFIаннrI робiт з

у,l,риN4 анr{я,га вiдновленtтя об' ск,гiв i елементiв благоустрою MicTa.

при впровадlхtеннi та викона}iнi вимог регуляторного акта учасники
правовiлносиI-I несуть витрати, пов'язанi з виконанням обов'язкiв, передбаLIених

ГIравилами благоус"грою територii MicTa Вишгtеве.

ГIри виникгтеtлгti змiн у чинному законодавствi, що Mo)I(yTb I]пJIиI]ати на дiю

запроIlоFiованог,о регуля,I]орного акта, до LII)оГо булуть уноситися вiдповiднi

l(ориl,yBaIlIIя.
'I-epп,rill /liT загlрогIоLlоваI]ого регуляторного акта вс,I]аноtsJIIоС'ГIэСЯ

довI.ос.гроковрlйt або до прийгtяt,гтя нових FIормативних aKTiB, У разi потреби, до

[l],оГо вI]оси.гимуl,ься змit+и, в 1,ому ,lислi за пiдсумками аналiзу вlдстеженгtя

резуль,га,гивносr,i його ziiT,

К i :l ь r<i сн им и по 1{азни ками резул ьтативностi дiТ регулятор}{ого ак,га с :

- звернеFIlrя грома/]ян ло виi(онконавчого KoMiTeTy Вишгtевоi MicbKoT ради з

п14,гаL{ь бл агоустроIо ;

- про1око ли й ак]ги, складенi за порушенЕIя норм, пере/lбаЧеFIиХ ПравиламИ

б;LагоустроIо територii MicTa Вишневе;
- ЗаЛут-IеЕIFIя громадськос,гi та суб'сктiв господарIоваLIня до здiйсrIенrIя заходiв

з благоустроIо MicTa.
Iзiдсте>itел-lt,tя результативностi дiт регулятор}Iого акта буле здiйсl-ttоватися

вiдлiлошц бЛагоl,сlр919 кгI кУгiравлiгrня комунального господарства)) Вишневоi

Mticbt<oi l]ади Кисво-СвятоItlил{ського райоr-rу КиТвськоТ обlтастi разом з викоLIавчим

комi.ге.гом ВиrшлIевоТ MicbKoT ради з урахуваI;i{ям статис,Iитlних даFIих щодо
Ki:lbtcocr.i зверIIеr{ь r.ромадяI] з питаI]ь благоус,гроIо, складеIJих протокоrriв i aKTiB

за пopyIJieHllri норм, пере7lба.lених Правилами б-ltагоустрото ,гери,rорiТ MioTa

Витлгtеве, yI(jla/]eFIиX угод FIa соцiальгtо-еt<о1,1омiчний розвиток MicTa та

спрямоваI{иХ на благоус,грiй MicTa коштiв, громадськостi i суб'сктiв
I.осподарIованl-{я залучених до здiйснення заходiв iз благоустрою MicTa.

Базове вiдстеrкентля результативностi дii рirтrення буле здiйснеt-lо через 6

мiсяl{iв пiсля набуття ним чинностi.
IIoBTopHe вiдстеrкеi-Iня планусться провести через piK пiсля набу,гтя чиl-tнос,гi

регуляторним актом, За його результатами буле можливо порiвгlяти показники

бu.о*п.п .га гIов.горного вiдстехсень. у разi виrIвJIенFIrI tIеврегульоваIJих 1

пiэоблемгIих пи.гаI{ь, воLIи булуть ycyr-reгTi шJIяхом унесеI-1FIя вiдгlоtзiliгtих змiн },(о

реr,уJ]rll,оlэFl о го ак,га,
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ГIерiодtичл.tе вiдстех{енtlя гIJIаFIуеться проводити одиIJ раз на Kox{Hi rrаступнi З

poKI4, гIочи!Iаrот{и вiд дня закiгl.tення заходiв з повторI-iого вillстеittення

резуль,га,гивI]остi лiТ регулятOрнOго акта.
Ана"lriз регуляторного акта розроблено на виконання вимогстаттi 8 ЗаrсонУ

)iкраТни <<ГIро заеади /_lер)(авr{оТ регуrrя,горноТ по;tiтlаки у ccPepi господарськоТ

дiя.lt l,tlос,гi>>,

З" УзагальtIеЕIий BplclloBol<

Розг"тlяltувrrrи ilpoeKT регуляторного акта та аналiз йоr'о реГУЛяТОРНОГО
вг{JIиву, ilостiйгIа депу,гатськ& комiсiя Вишr+евоТ MicbKoT ради з питань жИТЛоВо*

коN4уI.Iального господарства, комунаJIЬноi власностi, благоустроIо та надзвиLIайних

ситуацiй вважае, Ltto проект рiшення ВишневоТ MicbKoT ради кПро затвердх{еFII]я

ГIравил благоустрою територiТ MicTa Вишневе> та аналiз його регуляторного
вIlливу пiдго,гоlзлеr-ri у вiдпотзiдностi до вимог статей 4, В Закону УкраТнИ <Про

заса/]и /lep}KaвFIoi регу;lяторноТ полiтики у сферi господарськоТ дiяльгтостi,

I'otto в п в ir) п о в i r) ал ь ttoi' t<o.,lt i с ii| -
tl о с lll i й н tt d е tt.1l tlt а l,txc t, к 0 t< о ll,t i с i я
В u tol ll eBoi' лl i сь ttoi| р п D rt з
п Lll1l {l ll ь Jtс Lt l1ul 0 в о- кол4у lt сlл ь н о Z0

z о с tt о D ct р с t,1,1.(l 0-, t< о Jlцу l1 tul ь t-l oi Btt ctc tt,o с пli,
б ll а z оу сtlxp о l о tll п н а 0з в t trtа йн t tx с t tttty а цi й Кобзар


