
Звіт 

про періодичне відстеження результативності регуляторного акту – рішення 

міської ради від 11.11.2008 № 4-688 «Про Правила благоустрою міста Черкаси» зі 

змінами, внесеними рішеннями міської ради  11.08.2011 № 3-32 «Про внесення 

змін до Правил  благоустрою міста Черкаси»  

 

Ціль прийняття рішення: Встановлення чітких правил щодо забезпечення 

чистоти та належного санітарного стану міста, догляду за зеленими 

насадженнями, виконання земляних робіт, визначення правових, екологічних, 

соціальних та організаційних засад благоустрою міста.  

Показники результативності: 

Керуючись Правилами благоустрою міста Черкаси дають спеціалісти 

управління інспектування Черкаської міської ради здійснюють контроль за 

фізичними та юридичними особами стосовно утримання ними власної та 

прилеглої території в належному санітарному стані,  виконання земляних робіт, 

здійснення демонтажу незаконних тимчасових споруд тощо. За порушення Правил  

благоустрою міста Черкаси передбачена адміністративна відповідальність згідно зі 

ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (на громадян від 

двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340,00 – 

1360,00 грн.) і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності 

- від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850,00 – 

1700,00 грн.)). За результатами перевірок спеціалістами управління інспектування 

було складено приписів та протоколів: 

 

Рік Кількість 

наданих 

приписів/скла

дених актів, 

од   

Кількість 

складених/розг

лянутих 

протоколів про 

адміністративні 

правопорушенн

я, од 

Кількіс

ть 

провед

ених 

перевір

ок, од 

Кількість демонтованих ТС, 

од 

Робочою 

групою 

Самостійно 

власниками 

ТС РЗ ТС РЗ 

2017 645/30 1201/816 7500     

2018  864/20 1278/702 4500 8 7 2  

2019 (станом на 

01.12.2019) 

767/37 754/597 3850 17 15 10 8 

    

ТС – тимчасова споруда; 

РЗ – рекламний засіб. 

За результатами розгляду протоколів про адміністративні правопорушення 

адміністративною комісією виконавчого комітету Черкаської міської ради 



накладено штрафів  за 2017 рік на суму 280723,00 грн, стягнуто коштів у сумі  

75291,00 грн, за 2018 рік накладено штрафів – 595916,00 грн, стягнуто коштів за 

2018 рік – 137619,00 грн, накладено штрафів за 2019 рік  (станом на 01.12.2019 р.) 

- 469773,00 грн, стягнуто коштів за 2019 рік – 113436,00  грн. 

Враховуючи вищевикладене, проведений аналіз і періодичне відстеження 

результативності регуляторного акта свідчать про зниження рівня порушень 

правил благоустрою, а отже, про доцільність застосування Правил благоустрою 

території міста Черкаси. Також, можна зробити висновок про ефективність роботи 

органів, які наділені повноваженнями на складання адміністративних протоколів 

щодо порушення у сфері благоустрою.  

 

Начальник відділу екології  

департаменту житлово-комунального 

комплексу міської ради        В.В. Гусаченко 

 


