
ЗВІТ 
про повторне відстеження результативності регуляторного акта 
 

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 

відстежується, дата його прийняття та номер.  

Рішення міської ради від 30.06.2016 №56 «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 10.09.2014 №40 «Про внесення змін до Порядку залучення, 

розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно 

- транспортної та соціальної інфраструктури м.Запоріжжя, затвердженого 

рішенням міської ради від 24.12.2012 №77». 

Назва виконавця заходів з відстеження. 

Виконавцем заходів з повторного відстеження є департамент архітектури 
та містобудування міської ради.  

Цілі прийняття акта. 

- зростання обсягів будівництва (промислового і цивільного), розвиток 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території 

м.Запоріжжя; 

- зменшення фінансового навантаження на суб’єктів підприємницької 

діяльності, які здійснюють інвестиції у розвиток власного бізнесу, шляхом 

проведення будівництва, капітальних ремонтів, реконструкцій, технічного 

переоснащення та реставрації власних основних фондів та поліпшення 

інвестиційної привабливості у сфері будівництва (зменшення ставки пайової 

участі 4% і 10% до 1%, збільшення відсотку об’єктів будівництва, що 

звільняються від сплати пайової участі). 

Строк виконання заходів з відстеження. 

Строк виконання відстеження – з 26.12.2017 по 16.01.2018.  

Тип відстеження. 

Дане відстеження є повторним. 

Методи одержання результатів відстеження. 

Статистичний метод. 

Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, 

способи їх одержання.  

Відстеження результативності цього регуляторного акту здійснюється 

шляхом аналізу статистичної інформації департаменту архітектури та 

містобудування Запорізької міської ради, департаменту фінансової та 

бюджетної політики Запорізької міської ради та департаменту державної 

архітектурно-будівельної інспекції у Запорізькій області за визначеними 

показниками: 

- обсяги надходжень коштів від пайової участі до бюджету міста 

(Таблиця№1); 
 

- кількість замовників будівництва, на яких поширюється дія акта 

(Таблиця№2); 

- обсяги будівництва багатоповерхових житлових будинків (Таблиця№3). 
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Кількісні та якісні значення показників результативності акта. 
 

Таблиця №1 Надходження коштів від пайової участі за період з 2015 – 2017 роки 
 

№ Рік 

Дата, № рішення 

Запорізької міської 

ради 

Ставка пайової 

участі, (%) 
Загальна сума коштів 

від пайової участі, (грн.) 

1. 2015 10.09.2014 №40 4% і 10% 12 400 897,05 

2. 2016 

10.09.2014 №40 4% і 10% 4 327 244,36 

30.06.2016 №56  1% 2 876 550,52 

Всього: 7 203 794,88 

3. 2017 30.06.2016 №56 1% 3 954 363,85 

 

Таблиця №2 Статистичні дані щодо кількості замовників будівництва, на яких 

поширюється дія акта за період з 2015 – 2017 роки 

№ Рік 
Дата, № рішення 

Запорізької міської ради 

* Загальна кількість замовників 

будівництва, які отримали 

зареєстровані документи на 

будівництво та прийняття в 

експлуатацію об’єктів 

будівництва, (од.) 

Кількість 

замовників 

будівництва, які 

залучаються до 

пайової участі 

згідно Порядку, од. 

1 2015 10.09.2014 №40 1 575 370 

2 2016 

10.09.2014 №40 662 107 

30.06.2016 №56  897 38 

Всього: 1 559 145 

3. 2017 30.06.2016 №56 1 277 74 

 

Таблиця №3 Статистичні дані обсягів будівництва багатоповерхових житлових 

будинків (приватна форма власності), за період з 2015 – 2017 рр. у м.Запоріжжя 

№ Рік 

Дата, № 

рішення 

Запорізької 

міської ради 

Зареєстровано 

містобудівних умов 

та обмежень для 

проектування, (од.) 

* Зареєстровано 

дозвільних 

документів на 

будівництво, (од.) 

* Прийнято в 

експлуатацію, 

(од.) 

1 2015 10.09.2014 №40 4 
 6 (будівельні роботи) / 

1 (підготовчі роботи) 
5 

2 2016 

10.09.2014 №40 5 
 5 (будівельні роботи) /  

1 (підготовчі роботи) 
1 

30.06.2016 №56  11 
12 (будівельні роботи) / 

 2 (підготовчі роботи) 
5 

3. 
станом на 

01.12.2017 
30.06.2016 №56 11 

  3 (будівельні роботи) / 

3 (підготовчі роботи) 
5 

* За даними офіційного реєстру веб-сайта Державної архітектурно-будівельної інспекції 

України. 
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Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей. 

За період відстеження дії регуляторного акту спостерігається 

зменшення фінансового навантаження на суб’єктів підприємницької 

діяльності у сфері будівництва та поліпшення інвестиційного клімату у місті 

Запоріжжя. 

Таким чином, завдання та цілі, визначені регуляторним актом 

реалізуються. 

 

 


