ЗВІТ
про відстеження результативності регуляторного акту
1) Вид та назва регуляторного акту, результативність якого
відстежується, дату його прийняття та номер.
Рішення Запорізької міської ради «Про впорядкування процесу надання
житлово-комунальних послуг у м.Запоріжжі» №17 від 26.03.2014.
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 Запорізької міського ради, нормативно-правових 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: впорядкування процесу
надання житлово-комунальних послуг у відповідності до їх кількісних та
якісних показників, взаємовідносин між мешканцями багатоквартирних
будинків, підприємствами - надавачами житлово-комунальних послуг та
міською владою, безпосереднього залучення мешканців багатоквартирних
житлових будинків до процесу управління будинками, поступової
децентралізації системи управління житловим фондом у м. Запоріжжя.

8) Кількісні та якісні значення показників результативності акту.
Регуляторним актом результативність якого відстежується були затверджені
Правила утримання будинків і споруд та прибудинкових територій м.
Запоріжжя, . примірний договір про надання послуг з утримання будинку і
споруд та прибудинкової території та Положення про представника
мешканців багатоквартирного будинку м. Запоріжжя. З 01 травня 2019 року
набув чинності Закон України «Про житлово-комунальні послуги».
Відповідно до приписів цього закону послуга утримання будинків не
передбачена у сфері нормативно-правового регулювання відносин у галузі
житлово-комунального господарства. При цьому, раніше укладені договори
утримання діють до моменту укладення договорів управління
багатоквартирними будинками на умовах визначених цим Законом. Отже, з
01.05.2019 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.

