
 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

проекту рішення Івано-Франківської міської ради 
 

Назва регуляторного органу:  Виконавчий комітет Івано-Франківської міської 

ради 

Назва документа: проект рішення виконавчого комітету міської ради   «Про 

внесення змін в Правила благоустрою м. Івано-Франківська» 

 

Розробник аналізу регуляторного впливу: Департамент житлової, 

комунальної політики та благоустрою міської ради 

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом 

регулювання 
З 01 січня 2020 року розпочався процес формування адміністративно-

територіального устрою Івано-Франківської ОТГ, що вимагає перегляду Правил 

благоустрою та їх вдосконалення з урахуванням зміни характеру проблем, що 

можуть виникати. 

Окрім того, рішенням Івано-Франківської міської ради від 

18.12.2019р.  № 409-34 було створене комунальне підприємство «Муніципальна 

інспекція «Добродій», що тягне за собою необхідність внесення змін до Правил 

благоустрою, а також передбачення визначених повноважень, прав та 

обов’язків інспекторів у даних правилах. 

 

2. Цілі регулювання 
Метою запропонованого регуляторного акту є вдосконалення Правил 

благоустрою у місті Івано-Франківську. 

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення 

встановлених цілей 

У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановленої мети 

доцільно розглянути наступне: 

Збереження існуючого стану.  

Прийняття регуляторного акту.  

Відмова від прийняття запропонованого акту, тобто збереження існуючого 

стану, залишить не вирішеним питання створення актуальної правової бази для 

діяльності КП «Муніципальна інспекція «Добродій». 

Прийняття рішення дасть можливість врегулювати всі права та обов’язки 

учасників правовідносин щодо сортування діяльності новоствореного 

комунального підприємства в умовах нового адміністративно-територіального 

устрою ОТГ. 

 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми 

Головним заходом є вдосконалення нині діючих Правил благоустрою. 

 

 



5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття 

регуляторного акту 
 

Пропонований регуляторний акт розроблено з урахуванням досвіду роботи 

сектору нагляду Муніципальної інспекції з благоустрою протягом минулих 

чотирьох років. 

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз 

вигод та витрат. 
 Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого 

регуляторного акту припускає наведення аналізу вигод та витрат, що 

виникають у різних груп суб’єктів, на які поширюється дія цього акта. 

Даний регуляторний акт певним чином впливає на інтереси суб’єктів 

господарювання, громадян та органів місцевого самоврядування, які мають 

різний характер і соціальний ефект. 

          

Сфера впливу Вигоди Витрати 

Територіальна громада  - покращення санітарного 

стану міста; 

- відкритість та доступність        

для громадян інформації 

про благоустрій населених 

пунктів; 

- поліпшення зовнішнього 

благоустрою міста, 

естетичного вигляду 

об'єктів благоустрою 

(вулиць, скверів, 

площ,зупинок 

громадського транспорту 

тощо). 

Витрат не передбачається 

Міська влада упорядкування  відносин 

між суб'єктами у сфері 

забезпечення належного 

стану благоустрою на 

території ОТГ та 

поводження з побутовими 

відходами; 

 

Витрати, пов’язані з 

забезпеченням діяльності 

комунальних підприємств 

міста 

Суб’єкти господарювання Позитивний вплив на 

навколишнє середовище та 

людей 

Витрати, пов’язані з 

забезпеченням діяльності 

суб’єктів господарювання 

  

7. Строк дії регуляторного акту  

Строк дії пропонується не обмежувати в часі. 

 

 



8. Показники результативності регуляторного акту  

З метою відстеження результативності цього регуляторного акта 

визначено наступний показник результативності: 

- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється вимоги 

регуляторного акта; 

-  кількість складених протоколів за порушення Правил благоустрою. 

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності регуляторного акту. 
 Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися на 

підставі статистичних даних, виходячи із зазначених показників 

результативності.  

Оскільки для визначення значень показників результативності 

регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове 

відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведено через 

рік з дня набрання ним чинності розробником цього проекту. 

Повторне відстеження результативності даного регуляторного акту буде 

проведено через два роки з дня набрання ним чинності. 

Періодичні відстеження результативності цього регуляторного акта 

здійснюються раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з 

повторного відстеження результативності цього акта. 

 

 

 

Директор Департаменту      М.Смушак 


