
ЗВІТ про періодичне відстеження результативності регуляторного акта 

 

Регуляторний акт: рішення міськвиконкому від 10.04.2012 № 99  «Про 

затвердження Порядку оформлення перепланувань (в тому числі раніше 

виконаних) в житлових приміщеннях (квартирах) багатоповерхових 

житлових будинків та гуртожитків» зі змінами та доповненнями рішення 

міськвиконкому від 21.12.2012 №486. 

 

Виконавець заходів: департамент архітектури та містобудування 

Запорізької міської ради. 

 

Цілі прийняття акта: Ціллю прийняття регуляторного акта є підвищення 

благоустрою квартир, забезпечення безпечної експлуатації будинків, 

організації єдиної процедури оформлення перепланувань (в тому числі 

раніше виконаних) в житлових приміщеннях (квартирах), багатоповерхових 

житлових будинків та гуртожитків. 

 

Строк виконання заходів з відстеження: квітень 2016 року. 

 

Тип відстеження: періодичне. 

 

Метод одержання результатів відстеження: статистичний. 

Відстеження здійснюється за Методикою, затвердженою постановою 

Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методик 

проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного 

акта». 

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а 

також способи одержання даних: результативність регуляторного акта 

відстежується на підставі даних щодо кількості оформлених перепланувань 

(в тому числі раніше виконаних) в квартирах багатоповерхових житлових 

будинків. Відстеження не здійснювалось щодо оформлених перепланувань в 

житлових приміщеннях (квартирах) гуртожитків, через те, що це питання 

регулюється рішенням Запорізької міської ради від 25.07.2012 №34 «Про 

затвердження Порядку передачі житлових приміщень гуртожитків, що 

належать до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя, у 

власність громадян» (зі змінами, внесеними рішенням Запорізької міської 

ради від 29.05.2013 №18). 

 

Кількісні та якісні показники результативності:  

кількість поданих документів на оформлення раніше виконаних 

перепланувань квартир; 

кількість висновків департаменту архітектури та містобудування Запорізької 

міської ради щодо раніше виконаних перепланувань квартир; 
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кількість прийнятих рішень виконавчого комітету Запорізької міської ради 

про надання дозволу на перепланування квартир. 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

цілей: у зв’язку зі змінами у законодавстві України регуляторний акт, що 

відстежується втратив свою актуальність, використовується лише у питанні 

оформлення перепланувань (в тому числі раніше виконаних) в квартирах 

багатоповерхових житлових будинків.  

За результатами проведення аналізу встановлено, що рішення потребує 

змін, приведення у відповідність з вимогами чинного законодавства України.  

З урахуванням вищезазначеного, вважаємо за необхідне внесення змін 

до даного рішення. 

 

 

Перший заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих  

органів ради                                                                                      С.М. Мішок 

 

 
Буянкова, 233-42-31 

Самусєва, 212-36-71 


