
ЗВІТ 

ПРО ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА 
«ПРО ПРАВИЛА ВПОРЯДКУВАННЯ І УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЇ 

МІСТА СТРИЯ»

1. Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та 
номер

Рішення XVII сесії  Стрийської міської ради VI демократичного скликання  
від 18 червня 2013 року № 346 «Про правила впорядкування і утримання 
території міста Стрия». 

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Виконавчим комітетом Стрийської міської ради проводиться відстеження 
результативності даного регуляторного акту та аналіз отриманих показників 
результативності. 

3. Цілі прийняття акта

Основною метою при прийнятті даного регуляторного акта було:                         
-    визначення порядку утримання елементів і об’єктів благоустрою;

- забезпечення благоустрою та утримання території міста Стрия в 
належному стані;

- недопущення виконання будь-яких ремонтно-будівельних робіт на 
впорядкованих територіях з порушенням Правил забудови та правил 
впорядкування і утримання території м. Стрия. 

4. Строк виконання заходів з відстеження

Виконання заходів з відстеження результативності даного регуляторного 
акта здійснюється відповідно до вимог ст. 10 Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", а також 
відповідно до аналізу регуляторного впливу проекту рішення сесії 
Стрийської міської ради «Про правила впорядкування і утримання території 
міста Стрия».

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

На даний момент виконком Стрийської міської ради проводить 
періодичне відстеження відповідного регуляторного акта. 



6. Методи одержання результатів відстеження

Методи одержання результатів:

 - проведення планових перевірок з утримання, прибирання міських, 
дворових території (вулиць, площ, шляхопроводів, мостів, тротуарів, 
скверів, парків, будинків, дворів та прилеглих територій) житлово-
комунальними підприємствами, організаціями, установами, приватними 
підприємцями, орендарями і громадянами – власниками приватних 
територій;

- постійний аналіз щодо кількості складених протоколів за порушення 
правил впорядкування і утримання території міста Стрия;

- аналіз звернень та скарг громадян на неналежне утримання території 
міста Стрия.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 
результативність даного регуляторного акта, а також способи 
одержання даних

При проведенні періодичного відстеження результативності 
регуляторного акта бралась до уваги динаміка показників з:

- кількості протоколів про адміністративні правопорушення; 

- кількості скарг та звернень щодо якості утримання та прибирання 
територій, об’єктів благоустрою. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Результатом прийняття даного регуляторного акта стало утримання 
території міста Стрия, об’єктів благоустрою в належному санітарному стані, 
вчасне та якісне надання послуг з вивезення побутових відходів, 
забезпечення вчасного прибирання прилеглих, закріплених територій.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

Проведений аналіз результативності даного регуляторного акта показує, 
що: 

- забезпечується належний благоустрій на території міста Стрия; 



- підвищилась якість утримання об’єктів благоустрою, прилеглих та 
прибудинкових територій; 

- зменшилась кількість скарг та звернень від населення; 

- не допускається виконання будь-яких ремонтно-будівельних робіт на 
впорядкованих територіях з порушенням Правил забудови та Правил 
впорядкування і утримання території міста Стрия;

- залучаються до прибирання міських, дворових територій міста 
організації різних форм власності, мешканці міста з метою забезпечення 
утримання їх в належному  санітарному стані. 

Зі зміною правового статусу міста Стрия на Стрийську міську ТГ 
зазначені вище проблеми не можуть бути вирішені за допомогою діючих 
правил впорядкування і утримання територій міста Стрия, тому пропонується 
прийняти нові правила благоустрою Стрийської ТГ.

Заступник міського голови А.Стасів


