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Звiт про перiодичне вiдстеження
рiшення ЗолотонiськоТ MicbKoT ради ,,Про затвердження Порядку укладання

договорiв про паЙову участь в утриманнi об'ектiв благоустрою MicTa
Золотоноша пiд час розташування сезонноi торгiвлi" вiд 20.06.20|2

Ns 19-5lVI
Виконавець заходiв з вiдстеження: вiддiл прогнозування та розвитку
громади виконавчого KoMiTeTy Золотонiськоi MicbKoi ради.
Щiлi прийняття акта:

- удосконалення правового регулювання господарських вiдносин мiж
органами мiсцевоi влади та суб'ектами господарювання;

- формування прозорих вимог щодо проведення в MicTi единоi полiтики з
ПiдтРимки благоустрою, формування сприятливого для життсдiяльностi
лЮдини середовища, рацiонального використання pecypciB територiальноi
громади MicTa, захисту довкiлля;

- Забезпечення поповнення мiського бюджету за рахунок плати за пайову
участь в утриманнi об'ектiв благоустрою;

- збереження об'сктiв та елементiв благоустрою;
- утримання територiй в наJIежному caHiTapнoмy cTaHi.

Тип вiдстеження: перiодичне
Строк виконання заходiв з вiдстежецня : з 29.08.2022 по 27 .09.2022.
Методи одержання результатiв вiдстеженняз аналiз даних
Щанi на ocнoвi яких вiдстеясувалась результативнiсть та кiлькiснi i якiснi
ЗНаченНя показникiв результативностi: За перiод з 2020 по 2022 piK
укладено 214 договорiв паЙовоi участi заг€Lльною сумою 68186,б2 грн.

В 2020 роцi по сезоннiй торгiвлi (заготiвля фруктiв, торгiвля квасом)
укладено З8 договорiв на суму 8З80,65 грн.

В 2021 роцi по сезоннiй торгiвлi (заготiвля фруктiв, торгiвля квасом)
укладено 15 договорiв на суму 6489,81 грн.

У 2022 роцi по сезоннiй торгiвлi (заготiвля фруктiв) укладено 4 договора
На СУМУ 1316,16 грн. В порiвняння з2021 роком у зв'язку з воснним станом в



Украiнi пункти
пункти оптових

сезонноi торгiвлi
заготiвникiв.

по MicTy зменшилися,

Письмових скарг з питань функцiонування сезонних торгiвельних
об'ектiв до MicbKoi ради не надходило.

Визначення ступеня результативностi регуляторного акта та досягнення
визначених цiлей. На ocHoBi вищевикладеного слiд зазначити, що рiшення
Золотонiськоi MicbKoi ради рiшення Золотонiськоi MicbKoT ради ,,Про
затвердження Порядку укладання договорiв про пайову участь в утриманнi
об'ектiв благоустрою MicTa Золотоноша пiд час розташування сезонноТ
торгiвлi" вiд 20.06.2012 J\Гч 19-5l]/I с акту€Lпьним для подаJIьшого
впорядкування органiзацiТ торгiвлi на територii MicTa, регламентус чiткi
вiдкритi правила впровадження на ринок сезонноi торгiвлi по MicTy, створюе
вiдкрите конкурентне середовище в данiй галузi, забезпечус збiльшення
надходжень до мiсцевого бюджету.

Начальник вiддiлу прогнозування
та розвитку громади В.В. Остроглазоваr


