Додаток №1

УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
сесія

8 скликання

«Про затвердження правил благоустрою території міста Бар»
Розглянувши заяву начальника КЗ БМР «Муніципальна варта», з метою створення
сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорони навколишнього
природного середовища, забезпечення санітарного благополуччя населення та забезпечення
належного контролю за благоустроєм та санітарним станом міста Бар, керуючись ст. 34
Закону України «Про благоустрій населених пунктів», для здійснення контролю за
благоустроєм та санітарним станом міста Бар, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Правила благоустрою території міста Бар, згідно з додатком №1
(додається).
2. Опублікувати зазначений проект регуляторного акту в газеті «Барчани» та
оприлюднити на офіційній сторінці міської ради в мережі Інтернет.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови
Гвоздяра Ю.В.
5. Дане рішення ввести в дію з дня його офіційного оприлюднення в засобах масової
інформації.

Міський голова

Секретар м/р Подуфалов В.М.__________________________________
Заступник міського голови Гвоздяр Ю.В.__________________________

Начальник відділу з юр. питань Чубар О.В._________________________

А.А.Цицюрський

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення
Барської міської ради «Про затвердження правил благоустрою міста Бар»
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання
Діючі Правила благоустрою міста Бар діють з 2013 року. Існуючі норми Правил не
забезпечують утримання належного прибирання території міста та утримання об’єктів та
елементів благоустрою. Найбільш проблемним питанням є вивезення твердих побутових
відходів, санітарна очистка міста та утримання зелених насаджень.
Визначені проблеми справляють негативний вплив перш за все на громадян міста,
не забезпечують сприятливе для життєдіяльності середовище, у тому числі захист
довкілля, належний санітарний стан, збереження елементів благоустрою.
За час дії Правил змінилася законодавча база регулювання конфліктів, спірних
питань учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста. У зв’язку з цим
виникла необхідність врегулювати права та обов’язки учасників правовідносин у сфері
благоустрою території міста, затвердивши Правила у новій редакції.
2. Цілі регулювання
Метою запропонованого регуляторного акту є встановлення законодавчо учасників
правовідносин у сфері благоустрою території міста, а також забезпечення діяльності
підприємств різних форм власності та проживання мешканців в умовах, які відповідають
належним санітарно – гігієнічним нормам та правилам.
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 щодо належного забезпечення благоустрою міста.
Прийняття Правил благоустрою міста Бар в новій редакції дасть можливість
врегулювати всі права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території
міста відповідно до чинних нормативно-правових актів. Даний спосіб найбільш ефективний
для реалізації цілей.
Перевагою обраного способу є формування прозорих вимог до проведення в місті
єдиної політики з підтримки благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності
людини середовища, раціонального використання ресурсів громади та охорона довкілля.
4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми
Шляхом застосування Правил благоустрою міста Бар в новій редакції, які передбачені
у запропонованому акті, додається достатньо нормативної бази для забезпечення
врегульованих прав та обов’язків учасників правовідносин у сфері благоустрою території
міста.
5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту
Даний регуляторний акт встановлює порядок благоустрою та утримання територій
об’єктів благоустрою міста Бар, регулює права та обов’язки учасників правовідносин у
сфері благоустрою, визначає комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і
порядку на території міста. Також запропонований регуляторний акт покладає
обов’язковість виконання його положень всіма органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм
власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами
без громадянства, що знаходяться на території міста Івано-Франківська.

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

Територіальна громада

- покращення санітарного стану витрат не передбачається
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).
упорядкування відносин між
витрати на розробку
суб'єктами у сфері благоустрою;
документа та його
відповідно до державних норм,
інформаційне супроводження
стандартів і правил щодо питань
благоустрою;
створення умов сталого
розвитку міста;
наявність документу, що
витрати на утримання в
регламентує основні вимоги
належному санітарному стані
щодо організації виконання
територій власних або
робіт з благоустрою міста;
орендованих земельних
гарантовані та рівні можливості; ділянок та прилеглих до них
територій, зелених насаджень
та інших об'єктів благоустрою

Міська влада

Суб’єкти господарювання

Витрати

7. Строк дії регуляторного акту
Строк дії пропонується не обмежувати в часі.
8. Показники результативності регуляторного акту
З метою відстеження результативності цього регуляторного акта визначені наступні
показники результативності:
- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється вимоги регуляторного
акта;
- кількість складених протоколів щодо порушення вимог регуляторного акта.
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.
Начальник відділу з юридичних питань
Барської міської ради

О.В. Чубар

