
ЗВІТ 

ПРО ПЕРІОДИЧНЕ   ВІДСТЕЖЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  РЕГУЛЯТОРНОГО 

АКТА 
 

1. Вид та назва регуляторного акта: 

 

 Рішення  виконавчого комітету Шепетівської  міської ради  «Про Порядок надання 

дозволу на реконструкцію квартир у житлових будинках, що знаходяться у приватній 

власності, для потреб непромислового характеру  у м. Шепетівка» № 293 від 21 жовтня 

2011 року. 

 

2. Виконавець заходів з відстеження: 

 Відділ   підприємництва та аналізу управління економічного розвитку виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради 

. 

 

3. Цілі прийняття акта: 

- затвердження  вичерпного переліку документів, що надаються  фізичними та 

юридичними особам  для отримання дозволу на реконструкцію квартир у 

житлових будинках, що знаходяться у приватній власності, для потреб 

непромислового характеру; 

- приведення  діючої на місцевому рівні  процедури отримання дозволу на 

реконструкцію квартир у житлових будинках, що знаходяться у приватній 

власності, для потреб непромислового характеру  відповідно до вимог чинного 

законодавства; 

- спрощення процедури отримання дозволу на реконструкцію квартир у житлових 

будинках, що знаходяться у приватній власності, для потреб непромислового 

характеру. 

 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження: 

 З 22 жовтня  по 29 жовтня 2018 року. 

 

5. Тип відстеження: 

 Періодичне  відстеження 

 

6. Метод одержання результатів відстеження: 

 Для проведення періодичного відстеження використовується статистичний метод 

одержання результатів 

 

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

способи одержання даних: 

 Відстеження результативності цього  регуляторного акта здійснювалось шляхом 

аналізу статистичної  інформації отриманої від  відділу містобудування та архітектури   

щодо: 

- кількості заяв про про надання дозволу на виведення квартири з житлового фонду; 

 - кількості прийнятих рішень виконкому щодо виведення квартири з житлового фонду; 

- кількості відмов у наданні дозволу на виведення квартири з житлового фонду. 

 



8. Кількісні та якісні значення показників результативності: 

 

8.1.Кількість заяв про надання дозволу на виведення квартири з житлового фонду. 

Відповідно з інформацією відділу архітектури та містобудування на виведення 

квартири зі складу житлового фонду надійшло заяв: 

 

Обстеження Період Кількість заяв 

БАЗОВЕ 2010 рік 8 

Січень-вересень 2011 року 4 

ПОВТОРНЕ Жовтень-грудень 2011 року 0 

Січень-вересень 2012 року 5 

ПЕРІОДИЧНЕ 

Жовтень-грудень 2012 року 1 

2013 рік 3 

2014 рік 5 

Січень-вересень 2015 року 2 

ПЕРІОДИЧНЕ 

Жовтень-грудень 2015 року 0 

2016 рік 5 

2017 рік 6 

Січень-вересень 2018 року 1 

 

8.2. Кількість прийнятих рішень виконкому щодо виведення квартири з житлового 

фонду.  

За матеріалами, наданими відділом архітектури та містобудування кількість рішень 

виконавчого комітету Шепетівської міської ради про надання дозволу на виведення 

квартири з житлового фонду розподілилась таким чином: 

 

Обстеження Період Кількість рішень 

БАЗОВЕ 2010 рік 8 

Січень-вересень 2011 року 4 

ПОВТОРНЕ Жовтень-грудень 2011 року 0 

Січень-вересень 2012 року 5 

ПЕРІОДИЧНЕ 

Жовтень-грудень 2012 року 1 

2013 рік 3 

2014 рік 5 

Січень-вересень 2015 року 2 

ПЕРІОДИЧНЕ 

Жовтень-грудень 2015 року 0 

2016 рік 5 

2017 рік 6 

Січень-вересень 2018 року 1 

 

8.3. Кількість відмов у наданні дозволу на  виведення квартири з житлового фонду. 

 За даними базового, повторного та періодичного відстеження результативності 

даного регуляторного акта  відмов виконавчого комітету Шепетівської міської ради у 

наданні дозволу на виведення квартири з житлового фонду не було.   

  

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей. 

 

При проведенні періодичного відстеження результативності рішення  виконавчого 

комітету Шепетівської  міської ради  «Про Порядок надання дозволу на реконструкцію 



квартир у житлових будинках, що знаходяться у приватній власності, для потреб 

непромислового характеру  у м. Шепетівка» № 293 від 21 жовтня 2011 року  можна 

зробити висновок що даний регуляторний акт досяг визначених цілей.   

Відповідно до показників результативності всі звернення щодо надання дозволу на 

виведення квартири з житлового фонду було задоволено. 

 На даний час регуляторний акт не потребує внесення змін чи доповнень.   

 

 

Міський голова           М.Полодюк    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


