ЗВІТ
про відстеження результативності регуляторного акту
1) Вид та назва регуляторного акту, результативність якого
відстежується, дату його прийняття та номер.
Рішення Виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про затвердження
розміру витрат на утримання будинків та прибудинкових територій для
орендарів та власників нежитлових приміщень» №23 від 26.01.2006.
2) Назва виконавця заходів з відстеження.
Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької
міської ради.
3) Цілі прийняття акту.
Регуляторний акт прийнятий з метою підвищення рівня збереження
житлового господарства міської ради
4) Строк виконання заходів з відстеження.
Строк виконання періодичного відстеження 05 липня 2019 року.
5) Тип відстеження (базове, повторне або періодичне).
Періодичне відстеження регуляторного акту.
6) Методи одержання результатів відстеження.
Одержання результатів відстеження регуляторного акту здійснювалося
методом аналізу прийнятих за звітний період рішень Виконавчого комітету
Запорізької міської ради та змін нормативно-правових актів, що регулюють
правовідносини у сфері житлово-комунального господарства.
7) Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність,
а також способи одержання даних
Відстеження результативності регуляторного акту відстежувалось на підставі
змісту рішень виконавчого комітету Запорізької міського ради, нормативноправових актів органів державної влади та управління з питань, що
врегульовані регуляторним актом, результативність якого відстежувалася.
Дані для відстеження одержувались з публічної інформації, розміщеної на
офіційних web сайтах органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, електронних баз даних. Під час підготовки регуляторного
акту були визначені такі прогнозні значення показників результативності:
- для підприємств, що обслуговують житловий фонд комунальної власності
міста – надходження коштів необхідних для обслуговування та ремонту
жилих будинків;
- для суб’єктів підприємницької діяльності – збереження та функціонування
нежитлових приміщень, що знаходяться в орендному користуванні та
приватній власності.

8) Кількісні та якісні значення показників результативності акту.
Рішенням виконавчого комітету №441 від 15.08.2016 «Про встановлення
тарифів на послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій для будинків (гуртожитків) житлового фонду комунальної
власності м. Запоріжжя» були встановлені єдині тарифи з утримання
будинків для всіх категорій споживачів цієї послуги, в розрізі кожного
будинку окремо. Отже, з 15.08.2016 регуляторний акт фактично втратив свою
актуальність. При цьому, скасований не був.
9) Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня
досягнення визначених цілей.
Враховуючи інформацію наведену у пункті 8 цього звіту регуляторний акт
реалізований в повному обсязі і є неактуальним на цей час та потребує
скасування.

