
ЗВІТ
про базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення 

Стрийської міської   ради від 27.05.2021р. №371
«Про затвердження положення про паркування транспортних засобів на території 

Стрийської територіальної громади»
1.Вид та назва регуляторного акта

Рішення сесії Стрийської міської ради від 27 травня 2021р. №371 ради «Про 
затвердження положення про паркування транспортних засобів на території Стрийської 
територіальної громади».

2.Назва виконавця заходів з відстеження
Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради.

3.Цілі прийняття регуляторного акту:
-забезпечення належного благоустрою, у тому числі і благоустрою автомобільних доріг;

-збільшення пропускної здатності проїжджих частин вулиць міста;

-підвищення безпеки дорожнього руху та дисципліни водіїв;

-впорядкування паркування транспортних засобів на вулицях та площах міста;

-поступового переходу до автоматизованої системи оплати за користування місцями 
паркування;

-підвищення культури паркування;

-підвищення дисципліни та контролю оплати послуг за паркування, збільшення фінансових 
надходжень до міського бюджету Стрийської територіальної громади.

4.Строк виконання заходів з відстеження
Строк виконання заходів із відстеження результативності регуляторного акта становить: 

з 14.03.2022 року по 31.03.2022 року.

5.Тип відстеження
Базове відстеження

6.Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був 

застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також 
способи одержання даних

Одним з основних напрямків відстеження результативності регуляторного акту є 
постійний контроль за дотриманням суб’єктами у сфері паркування вимог положення про 
паркування транспортних засобів на території Стрийської територіальної громади.

Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності регуляторного акту 
були визначені статистичні показники результативності, які базуються на даних відділу 
інспекторів  з паркування управління ЖКГ Стрийської міської ради та фінансового 
управління Стрийської міської ради .

Статистичні показники:
-  розмір надходжень до місцевого бюджету, пов'язаних з дією акту;
-  кількість майданчиків для паркування;



-   кількість паркувальних місць;
- кількість порушень правил паркування, які обчислюються відповідно до кількості  
протоколів про адміністративні правопорушення за статтями 122 та 152-1 КУпАП України;
-  наявність скарг громадян  з питань створення  аварійних  ситуацій на дорогах.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» проведено аналіз ефективності дії рішення сесії Стрийської міської 
ради від 27 травня 2021р. №371 «Про затвердження Положення про паркування транспортних 
засобів на території Стрийської територіальної громади»

Кількісні показники результативності акту: 
       -кількість  місць для паркування 265;
       -кількість майданчиків для паркування 7;
       -постанови про адміністративні правопорушення  відділу інспекторів з паркування 
управління ЖКГ Стрийської міської ради за серпень 2021 року – березень 2022 року  2558 
постанов.;
       - сума надходжень до бюджету податкового збору за організацію паркування  за  листопад 
2021р. - лютий 2022р. становить 742900 грн.;
       - сума надходжень до бюджету за адміністративні стягнення у сфері паркування  за вересень 
2021 р. – березень 2022 р.становить 772 509 грн.
      -скарги стосовно аварійних ситуацій на дорогах  відсутні.  

Якісні показники результативності акту:
- значне поліпшення організації дорожнього руху   та покращення  стану благоустрою  

території міста;
- збільшення пропускної здатності проїжджих частин вулиць міста;
- підвищення рівня  культури паркування;
- збільшення фінансових надходжень до міського бюджету Стрийської територіальної 

громади.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених 
цілей

Дія регуляторного акта покращила  врегулювання правових та організаційних відносин, 
пов’язаних з паркуванням транспортних засобів на території Стрийської територіальної громади.
Забезпечела покращення організації дорожнього руху вулицями міста, умов провадження 
підприємницької діяльності з надання послуг з паркування  та отримання прибутку за надані 
послуги. Залучено суб’єктів господарювання у сфері організації паркування, що позитивно 
вплинуло на розвиток паркувальної інфраструктури громади, забезпечела надходження  до 
бюджету податкових зборів, створила додаткові робочі місця  та підвищило рівень належного 
утримання благоустрою паркувальних майданчиків.

У цілому регуляторний акт підвищує свідомість суб'єктів господарювання та громадян 
щодо покращення культури пакування.

Висновок: Враховуючи вищевикладене, рішення Рішення сесії Стрийської міської ради 
від 27 травня 2021р. №371 «Про затвердження Положення про паркування транспортних 
засобів на  території Стрийської територіальної громади» в цілому забезпечує покращення 
організації дорожнього руху, збільшення паркувального простору міста, розвиток 
паркувальної інфраструктури. 

Таким чином, оцінка результатів реалізації регуляторного акта є позитивною.

Заступник міського голови Михайло ЖУРАВЧАК
Гот.І.Пастущин


