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ЗВІТ 

про результати періодичного відстеження результативності регуляторного акту – 

рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 25.08.2011 року 

№1447 «Про затвердження примірного договору» 

 

На виконання ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності», згідно із Методикою відстеження результативності 

регуляторного акту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

11.03.2004р. №308, проведено періодичне відстеження результативності регуляторного 

акту, а саме рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 25.08.2011 

року №1447 «Про затвердження примірного договору» 

 

1. Вид та назва 

регуляторного акту, 

результативність 

якого відстежується, 

номер та дата його 

прийняття 

Рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради 

від 25.08.2011 року №1447 «Про затвердження примірного 

договору» 

 

2. Назва виконавця 

заходів з відстеження 

Управління транспортних мереж та зв’язку Тернопільської 

міської ради 

3. Цілі прийняття - впорядкування взаємовідносин між суб’єктами 

господарювання, що надають телекомунікаційні послуги та 

Тернопільською міською радою щодо розміщення 

телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого 

слабострумного обладнання; 

4. Строк виконання 

заходів з відстеження 
2020-2021 рр. 

5. Тип відстеження  Періодичне 

6. Методи одержання 

результатів 

відстеження 

Аналізування даних результативності прийнятого рішення 

виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 

25.08.2011 року №1447 «Про затвердження примірного 

договору» 

7. Дані та припущення, 

на основі яких 

відстежувалася 

результативність, а 

також способи 

одержання даних 

- Кількість звернень щодо розміщення телекомунікаційних 

мереж, мереж зв’язку та іншого слабострумного обладнання в м. 

Тернополі. 
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8. Кількісні та якісні 

значення показників 

результативності 

акта 

Кількість звернень – скарг щодо розміщення телекомунікаційних 

мереж, мереж зв’язку та іншого слабострумного обладнання 

протягом строку відстеження – 0. 

9. Оцінка результатів 

реалізації 

регуляторного акта 

та ступеня 

досягнення 

визначених цілей 

Впровадження регуляторного акту – рішення виконавчого 

комітету Тернопільської міської ради від 25.08.2011 року 

№1447 «Про затвердження примірного договору» дало 

наступні позитивні результати: 

- встановлено додаткові камери відеоспостереження; 

 

 

 

Начальник управління        Олег ВІТРУК 


