
З В І Т  
про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення 

Краматорської міської ради від 20.12.2012 № 22/VI-2 «Про затвердження положення 

«Про місцеві ініціативи в місті Краматорську” 
1. Вид та назва регуляторного акта 

Рішення міської ради від 20.12.2012 № 22/VI-2 «Про затвердження положення «Про місцеві 

ініціативи в місті  Краматорську” 

2. Виконавець заходів з відстеження результативності 

      Відділ роботи з депутатами. 

      3.  Цілі прийняття акта 

      Основними цілями прийняття даного регуляторного акта є:  

1) встановлення чіткого визначення поняття місцева ініціатива : 

- форма безпосередньої участі членів територіальної громади міста 

Краматорська в місцевому самоврядуванні ; 

- офіційна письмова пропозиція з питань, які мають важливе значення для 

територіальної громади міста Краматорська. 

2) розроблення детального порядку внесення, розгляду місцевої ініціативи 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності: з 23.08.2020р. по 

23.09.2020р. 

5. Тип відстеження: періодичне відстеження. 

6. Метод одержання результатів відстеження результативності: статистичний  

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

способи одержання даних 

      Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта 

були визначені такі показники результативності: 

  статистичні показники: 

       Кількість ініціативних груп, які вирішать виступити з пропозиціями, що матимуть 

важливе значення для територіальної громади міста Краматорська. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності  

       Чинним рішенням Краматорської міської ради у грудні 2012 року було встановлено  

детальний порядок внесення, розгляду місцевої ініціативи 

        

Кількісне значення статистичних показників результативності: 

№з/п Показники 

результативності 

Базове 

відстеження 
2012р (до 

прийняття 

РА) 

Повторне 

відстеження 
У 2014р 

(факт за 

2013 р.) 

Періодичне 

відстеження 
у 2017р 

(після 

прийняття 

РА) 

Періодичне 

відстеження 
у 2020р (після 

прийняття РА) 



 Кількість 

ініціативних груп, які 

вирішили виступити 

з пропозиціями, що 

мали важливе 

значення для 

територіальної 

громади міста 

Краматорська 

 

 

 

0 0 0 0 

       

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених 

цілей 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта - рішення міської ради від 20.12.2012 

№ 22/VI-2 «Про затвердження положення «Про місцеві ініціативи в місті  Краматорську” 

показує, що даний регуляторний акт не працював, а окремі положення врегульовано 

прийнятим  Законом України «Про внесення змін до Закону України "Про звернення 

громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції, та затвердженим міською 

радою Порядком розгляду електронної петиції у Краматорській міській раді.  

Положення «Про місцеві ініціативи в місті  Краматорську», як один із інструментів 

участі у покращенні самоврядної територіальної громади для мешканців міста є гарантованим 

законодавством України правом.  

 

 

 

Секретар міської ради                                                                    Д.В. Ошурко        

 

Виконавець: 

 

Відділ роботи з депутатами                                                             О.В. Масаликіна  


