
1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 

відстежується, дата його прийняття та номер: 

Рішення Смілянської міської ради від 30 08.2012 № 26-

15/VI «Про затвердження Тимчасового порядку розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Сміла» (далі 

– Рішення). 

  

2. Назва виконавця заходів з відстеження: управління архітектури, 

регулювання забудови та земельних відносин міста виконавчого комітету 

Смілянської міської ради. 

  

3. Цілі прийняття акта: 

- задоволення інтересів територіальної громади з питань благоустрою; 

- забезпечення населення пунктами торгівельного, побутового, соціально-

культурного та іншого призначення наближених до місця проживання; 

- збільшення надходжень до міського бюджету; 

- стимулювання розвитку підприємництва. 

  

4. Строк виконання заходів з відстеження: липень 2020. 

. 

  

5. Тип відстеження (базове, повторне, періодичне): 

Періодичне відстеження. 

  

6. Методи одержання результатів відстеження: 

Статистичний метод. 

  

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних: 

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося 

шляхом аналізу укладених договорів пайової участі в утриманні об'єктів 

благоустрою та надходження до міського бюджету  коштів від розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. 

  



8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта: 

Показники по відстеженню зміни тарифу по оплаті за розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Сміла станом 

на липень 2020 року в порівнянні із 2018, 2019 роками. 

  

Період Кількість укладених 

договорів 
Стан надходження за 

розміщення ТС, грн 

2018 30 375,988 

2019 28 527,118 

2020 33 613,003 

  

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей: 

Регуляторним актом досягнуто упорядкування розміщення тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності на території міста, здійснення оплати 

за користування місцем розміщення ТС. 

Ступень досягнення кількісних та якісних показників, за яким 

проводилося відстеження, дають підстави зробити висновок, що 

рівень впровадження та виконання рішення оцінюються 

як середній. 

Основний якісний показник результативності акта – створення єдиного, 

прозорого та зрозумілого для всіх суб’єктів механізму розміщення тимчасових 

споруд у місті Сміла. 

  

  

Начальник управління архітектури,                                            

регулювання забудови та земельних 

відносин міста                                                                         Михайло 

КЛИМЕНКО 

 


