
,J звIl,
Про результати повторного вiдстеженIIя регуJIяr-орного aI(Ty

<Про затвердження 11орядку розмiпlення зовнiпrньоi реклами в м. lрпirrь (в новiй
редакцiТ)) вiд 24.01.20l9 року Nл5255-68-VII

Назва реzуляmорно?о акmч - рittlення IptlirlcbKcl)'MticbKoi ра.rи КиТllськtlt'об.lIасr,i rзi,,t Bi;t
24.0|.2019 року Л95255-68-VII KlIpo заl,верilя(сtlItя lIсlря;tl<у розплiltIсltrtя зt,lBttiIttltt,tll'

рекJIами в м. Iрпiнь (в новiй редакцiТ)>.

Вuконавець захоdiв вidсmехсепня - Itомунальrrе пiдприсмство кУправ;liнttя бlla1,oycl,poK)
MicTa> IрпiнськоТ MicbKoT рали ItиТвськоТ об:lастi

ItiЛЬ ПРuйНяmmя окmу - визIIачсIIгlя мехаltiзм1, 1rозмiру,tl]lal,гl.i за l,имtласовс к()рисlvl]аllllrI
МiСЦЯМИ РОЗТашування рекламних засобiв. IIlo ttерсбуваlt)гl) ), ttttпt\ l;a;ll,ttiй B;tttctltlc ti
територiа,rьноi громади MicTa Iрпiнь.

Сmрок вuконан ня захоdiв вidсmеясення з 01.07 .2020 р. по 31 .07.2020 р.

Тtlп вidсmurcення * lIoBTopHe

Меmоdu оdерсrcання резуtьmаmiв вidсmеlrcеilпя - /lJIя IIроведеIrIlя r]i::lcl.e)KcllIIя
використовусться статистичний метод одlержання резу.ltьтатiв.
Вiдстехtення результативностi регуляторIlого акта IIpoBc,llctlo lзii(ltoBi.tIttl ,lo факrtlIIIIt]\
надхо]t)l(сIJь .Ito бlо,цlltсrу Mic,I,a tзi,rt суб't,lt,t ilз ttlcIltl.,tapI()t]aIlIlя. яким llit,:lilt]it_,Iиcя tllrпrtilrlri
договори lIa корисгуваtrtlя мiсцями розтаiuу}}аrrня сttсlli&,lьних Kollc гpyltltili Iliд tlac

проl]елення N{асових заходiв peKJlaMIrol-o характеру, виловиIlUIоI,о. сIIо)Itивllоi,о. K)/JIbI,ypIl()-
пРОСвiт'lIицького, соцiа,rьного та iншого характеру, якi послну}оться з peKJIaMIllJl\{1,1 захо.,lil\{t,l
з використанням мiського середовиIца

.Щаlli та припуtцення, на ocHoBi яких вiдстежуваJlася ре:]ультативнiсть, а r,акож
способи 0дсржаll}lя ланих

Враховуючи цiлi реr,уJIюваIrня, лJlя lзiдстеження рс:]уJlыаr,ивrtосr,i рсI,у.I1яторIlоI,()
акта були визrIаченi TaKi показники результативностi: обсяг надходх(ень вiдt спJIа,ги за
тимчасове користування мiсцями

- розташування рекламних засобiв до бюджету MicTa та кiлькiсть наданих примiрних
логоворiв за тимчасове користуваFIня мiсцями розтаIIIуванr{я рекламних засобiв:

- piBeHb поiнформоllаностi суб'сктiв l,осподарювання,

Кiлькiс та

Оцiнка результатiв реалiзацii реryляторного акта та ступеня досягнення
визначених цiлей

регуляторний акт не потребуе додаткових ви,грат iз мiського бюлжету та збапансовус
вiдносини мiж органами мiсltевого самоврялуваIIt!я та розповсlолжуваttами зoBttittIltboT

реклами,

Klll в JIь,гатll вllос,г
IIоказники

результативrtостi
Липень 2019 Jlипень 2020

Кiлькiсть примiрних
логоворiв на розмiпlетtня
рекламних засобiв, одиниць

34 21

Надходжеrlня до бюджету
мiсlq, rцс,грll

9з9l5 20885.75

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

2]62.21 7]з.55

якlснl :}IIачсння )



l Iорялок розмitцеtlня зовнiшtньоТ рекJIами в N{, Ipltitll,, якi jtocKOIIzUIb}lO

регламентуIоть порядок отриманl{я лозволiв на po:зMitllettrtя,]oBtlitttHl,t,lT рск,tlапtи, t

урахуванНям aKTlB чинногО законодаВства В гаrrузi зоrзttitttltьОТ реклами, cTl]opк)lo tь tIp(),]()p\

сLtсте\t},прийняття рiшеrlь викоr{авtIипл коплi,ге,гtlп,t lpttiltc1,1<oT пlict,KoT pa.-ll] IIро ttа.,lаttttя абtl

ui:r,ou!' у, наланнi дозво.lliв на розмirценняt зtlвнilшньоТ рекJlами' 
-- ^а--.

За результатами проведеIrня llовторIrого RlilстежеIlIlя м .. . - л._: ._: ,. .-:,, 1,1 /t l ]r) l ()

Ш;l;;;й,D;,;;;;;;ii"lоr""iоа€ вимогам чинного зако'олавсТВа'Га НС ttОrРебУ'.

внесення змiн або доповнень,

flача.lrьник
КП <Управлiнrrя благоустроlо мiс,га>> [IРИБИJIОВА
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ý|!t,i;l'r.: {


