
звIт
про результати перiодичного вiдстеження регуляторного акту

Вud mа назва реzуляmорноzо акmа - рiшення Iрпiнськоi мiськоi ради uПро

внесення змiн та доповнень до Порядку розмiщення зовнiшньоТ реклами в

м. Iрпiнь вiд 20.12.2OI2p. Ns2бзб-39_чI) вiд l5.09.2016p. JФ1275-21_VII.

Вuконавець захоdiв вidсmеilсення - Комунzlльне пiдприемство <Управлiння

благоустрою MicTa>> Iрпiнськоi MicbKoi ради Киiвськоi областi,

цiль прuйняmmя акmа - визначення механiзму розмiру плати за тимчасове

користування мiсцями розташування рекламних засобiв, Що перебувають у
комун€шьнiй власностi територiальноТ громади MicTa Iрпiнь.

Сmрок вuконання захоdiв вidсmехсення - з 01 .0|.2022 р. по 30.01 .2022 р.

Тuп вidсmемсення - перiодичне.
меmоdu оdернсання резульmаmiв вidсmемсення - для проведення

вiдстеження використовусться статистичний метод одержання результатiв,
Вiдстеже"r" р.aультативностi регуляторного акта проведено вiдповiдно до

фактичних надходжень до бюджету MicTa вiд суб'ектiв господарювання, яким

надавалися примiрнi договори на користування мiсцями розташування
спецiальних конструкцiй пiд час проведення масових заходiв рекламного
характеру, видовищного, споживчого, культурно_просвiтницького,

соцiального та iншого характеру, якi поеднуються з рекламними заходами з

використанням мiського середовища.

Данiта припущення, на ocнoBi яких вiдстежувалася результативнiсть, а

також способи одержання даних
враховуючи цiлi регулювання, для вiдстеження результативностi

регуляторного акта були визначенi Taki показники результативностi: обсяг

надходжень вiд сплати за тимчасове користування мiсцями:
- розташування рекламних засобiв до бюджету MicTa та кiлькiсть наданих

примiрних договорiв за тимчасове користування мiсцями розташування

рекламних засобiв;
- piBeHb поiнформованостi суб'ектiв господарювання.

кiлькiснi та якiснi значення показникiв результативностi

показники
результативностi

2019 2020 202l 2022

Кiлькiсть примiрних
договорiв на

розмiщення рекламних
засобiв, одиниць

54 7| бз 61

Надходження до
бюджету MicTa, тис.грн

70163,50 957305,1 8 |294з4з,00 2з928з,20

Надходження в
середньому (з одного
наданого примiрного
договору), тис.грн.

|299,з2 1 3483,1 7 20545,|2 3922,67



оцiнка результатiВ реалiзачii регуляторного акта ,га cTytIeH,I

досягнеНня визначениХ u'"o 
о" чпооядкуват з суб'сктами

Щаний Порядок дозволяе упоряцкувати вtднос"11 
- ]

господарювання, що виникають у процесi розмiщення зовнlшньоl реклами на

об'сктах, якi перебувають у комунаJIьнiй власностi територiальнот громади

MicTa, та визначае порядок оплати за тимчасове користування мiсцями

розташування рекламних засобiв
показником результативностi регуляторного акта с надходження вlд

плати за тимчасове користування мiсцями розташування рекламних засобiв,

шо перебуваютЬ у *оrуruлiнiй власностiтериторiальноТ громади MicTa Iрпiнь,

ПрийняТтя даноГо регуляТорного акта забезпечус поповнення дохiдноТ

частини бюджету для ,uб.rп.ч.rr" реалiзачiт соцiально-економiчного

розвитку MicTa.

В.о. начальника
КП <Управлiння благоустрою MicTa>> Щмитро СКРИПНИК


