Аналіз
регуляторного впливу до проекту рішення Гостомельської селищної
ради про затвердження «Правил благоустрою селища Гостомель».
1. Аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати
Проект рішення Гостомельської селищної ради про затвердження «Правил
благоустрою селища Гостомель», (далі – проект рішення) розроблений Гостомельською
селищною радою.
Ці правила розроблені на підставі Закону України «Про благоустрій населених
пунктів», регулюють права та обов’язки учасників правовідносин у галузі благоустрою
території селища, спрямовуються на створення сприятливого для життєдіяльності людини
довкілля.
Правила містять загальнообов’язкові на території селища норми, за порушення
яких наступає відповідальність, згідно ст. 19 та ст. 42 Закону України «Про благоустрій
населених пунктів»; ст. 152 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» та
Закону України «Про відходи».
Учасниками правовідносин з питань благоустрою, згідно з цими Правилами, є
керівники та інші посадові особи підприємств, організацій, установ, незалежно від форм
власності й відомчого підпорядкування, фізичні особи - підприємці, громадяни, а також
посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за станом благоустрою. Зміни до
Правил благоустрою території можуть бути внесені у зв’язку зі зміною законодавства
України та за рішенням селищної ради, що не суперечить чинному законодавству.
2. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати
Удосконалення благоустрою території селища відповідно до Закону України « Про
благоустрій населених пунктів».
3. Визначення цілей
Метою даного регуляторного акту є забезпечення ефективного вирішення
проблеми санітарного очищення територій та благоустрою селища Гостомель,
формування сприятливого для життєдіяльності середовища, захист довкілля, збереження
благоустрою та зелених насаджень з сучасними вимогами та відповідно до діючих
законодавчих актів.
Затвердження місцевих правил надасть можливість встановити єдині, чіткі вимоги
щодо утримання зовнішнього благоустрою селища в належному санітарно-технічному
стані.
4. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення
зазначених цілей, аргументи щодо переваги обраного способу
Альтернативними способами досягнення зазначених цілей є:
- здійснення контролю за санітарним станом селища, зеленими насадженнями,
іншими об’єктами благоустрою на підставі санітарних норм і правил по утриманню міст і
населених пунктів та кодексу про адміністративні правопорушення України;
- підвищення самосвідомості громадян селища, щодо необхідності проведення
заходів з благоустрою в селищі.
5. Опис механізму, який пропонується застосувати для
розв'язання проблеми та відповідні заходи
Даний регуляторний акт спрямований на забезпечення постійного підтримання
чистоти і порядку, збереження зелених насаджень в селищі, самостійне обрання
суб’єктами господарювання, громадянами шляхів утримання в належному санітарному
стані власних, закріплених або орендованих земельних ділянок, прилеглих до них

територій, зелених насаджень, об’єктів благоустрою, та дієвого контролю органами
місцевого самоврядування за виконанням вимог благоустрою селища.
Вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта:
1. Покращення санітарного стану селища, збереження і утримання вулиць, доріг,
споруд, будівель, парків, інших об’єктів зовнішнього благоустрою в належному санітарнотехнічному стані.
2. Впорядкування правовідносин між громадянами, суб’єктами господарювання та
органами місцевого самоврядування;
3. Можливість для громадян та суб’єктів господарювання реалізовувати свої права в
галузі покращення благоустрою селища.
4. Впровадження запропонованого регуляторного акта позитивно вплине на довкілля
селища.
Вигодами буде користуватися вся територіальна громада селища.
6. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі
прийняття регуляторного акта
Можливість досягнення цілей, передбачених в пункті 3 даного аналізу, у разі
прийняття цього рішення, є цілком реальною, з урахуванням норм чинного законодавства.
Сфера впливу

Громадяни

7. Визначення очікуваних результатів прийняття акта
Вигода
Витрати
Користування суспільними благами за
рахунок покращення санітарного та
технічного стану вулиць, доріг, парків,
інших обєктів зовнішнього благоустрою Оплата послуг по вивезенню
загального користування
твердих побутових відходів
та рідких нечистот. Витрати
Впорядкування правовідносин між
на утримання в належному
громадянами та органами місцевого
санітарному стані власних
самоврядування. Створення умов для
або орендованих земельних
реалізації прав громадян у сфері
ділянок, зелених насаджень,
благоустрою селища
будівель, тощо

Cуб’єкти
Підтримка належного санітарногосподарювання технічного стану споруд, будівель,
рекламоносіїїв тощо, які належать
суб’єктам господарювання.
Впорядкування правовідносин між
суб’єктами господарювання та
органами місцевого самоврядування.
Створення умов для реалізації прав
суб’єктів господарювання у сфері
благоустрою селища
Селищна
громада

Дотримання вимог чинного
законодавства з охорони
навколишнього природного
середовища, запобігання
забрудненню земель побутовими
відходами, створення сприятливих
умов для життєдіяльності громади

Оплата послуг по вивезенню
твердих побутових відходів та
рідких нечистот. Витрати на
утримання в належному стані
власних, прилеглих,
закріплених або орендованих
земельних ділянок, зелених
насаджень, будівель тощо

Оплата послуг суб’єктам
господарювання, які
обслуговують обєкти
загального користування

8. Обґрунтування запропонованого строку дії
Акт приймається на необмежений строк і буде переглянутий в разі потреби.
9. Визначення показників результативності акта
Показники результативності регуляторного акта це:
- вищий рівень регулювання прав та обов’язків учасників правовідносин в сфері
благоустрою;
- забезпечення в селищі чистоти і порядку на об’єктах благоустрою селища, за
недодержання яких передбачено адміністративну відповідальність;
- підвищення відповідальності кожного мешканця селища за дотриманням Правил
в селищі.
10. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися
відстеження результативності акта
Контроль за дотриманням вимог, передбачених проектом рішення, здійснюватиме
виконавчий комітет Гостомельської селищної ради.
Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено до
набрання чинності запропонованого проекту регуляторного акта або набрання чинності
більшістю його положень.
Повторне відстеження результативності дії акта буде проведено через рік з дня
набрання чинності регуляторного акта, але не пізніше ніж через два роки.
Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися
раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження
результативності цього акта.
Аналіз регуляторного впливу підготовлено – відділ з благоустрою Гостомельської
селищної ради (сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220 Воронецький С.А.
тел. моб. (063) 988 75 50.

