
ЗВІТ 

про періодичне відстеження результативності нормативно-правового акта –  

рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради «Про затвердження 

Порядку переведення жилих будинків (квартир)  і приміщень  

у нежилі та нежилих приміщень (будівель) у жилі в м. Кіровограді»  від 14 грудня 

2011 року № 1206 з внесенням змін до рішення 

 від 23 січня 2013 року № 36 

  

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується 

 

«Про затвердження Порядку переведення жилих будинків (квартир)  і приміщень  

у нежилі та нежилих приміщень (будівель) у жилі в м. Кіровограді»  від 14 грудня 

2011 року № 1206 (зі змінами та доповненнями, внесеними відповідно до рішення 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 23 січня 2013 року № 36 

«Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради затвердження Порядку переведення жилих будинків (квартир) і 

приміщень у нежилі та нежилих приміщень (будівель) у жилі в м. Кіровограді»                 

від 14 грудня 2011 року № 1206» 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження  

 

Проведення заходів із періодичного відстеження результативності 

регуляторного акта – рішення  виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

від 14 грудня 2011 року № 1206 «Про затвердження Порядку переведення жилих 

будинків (квартир)  і приміщень у нежилі та нежилих приміщень (будівель) у жилі в 

м. Кіровограді» забезпечує управління містобудування та архітектури Міської ради 

міста Кропивницького. 

 

3. Цілі прийняття акта 

 

Рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 14 грудня 

2011 року № 1206 «Про затвердження Порядку переведення жилих будинків 

(квартир)  і приміщень у нежилі та нежилих приміщень (будівель) у жилі в                         

м. Кіровограді» є нормативно-правовим актом, який спрямований на: 

створення єдиної цілісної впорядкованої системи в галузі містобудування та 

архітектури в м. Кропивницькому; 

- затвердження єдиного порядку переведення жилих будинків (квартир) і 

приміщень у нежилі та нежилих приміщень (будівель) у жилі; 

- спрощення процедури, визначення конкретних строків на документообіг у 

процесі переведення жилих будинків (квартир) і приміщень у нежилі та нежилих 

приміщень (будівель) у жилі; 

- упорядкування процедури, чітке визначення послідовних етапів переведення 

жилих будинків (квартир) і приміщень у нежилі та нежилих приміщень (будівель) у 

жилі; 

- недопущення обмеження інтересів інших громадян, які проживають у 

будинку, шляхом визначення уповноваженими органами можливості та доцільності 

переведення жилих будинків (квартир) і приміщень у нежилі та нежилих приміщень 
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-  (будівель) у жилі з урахуванням ряду факторів, у тому числі мотивованих 

заперечень власників суміжних жилих приміщень; 

- зменшення кількості конфліктних ситуацій з мешканцями прилеглих квартир 

до приміщень. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

 

Строк виконання заходів із періодичного відстеження – з 01 червня 2019 року 

по 01 липня 2019 року. 

 

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне) 

Періодичне. 

 

6. Методи одержання результатів відстеження 

 

Відстеження здійснювалось за допомогою статистичних а також аналізу 

ефективності застосування акта у сфері містобудування та архітектури.  

 

7. Дані та   припущення,   на   основі    яких    відстежувалася  

результативність, а також способи одержання даних 

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність у 

визначений період та способи одержання даних: 

кількість підготовлених та прийнятих рішення Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького щодо переведення жилих будинків (квартир)  і 

приміщень у нежилі та нежилих приміщень (будівель) у жилі в м. Кропивницькому; 

кількість поданих заяв юридичних та фізичних осіб про переведення жилих 

будинків (квартир)  і приміщень у нежилі та нежилих приміщень (будівель) у жилі в                         

м. Кропивницькому; 

кількість виданих містобудівних умов та обмежень для проектування об’єктів 

будівництва. 

 

8. Кількісні та  якісні 

значення показників  результативності акта 

 

Дані 

При 

базовому 

відстежен

ні  

 

При 

повторн

ому  

відстеже

нні  

 

При 

періодично

му 

відстеженні  

(з 

01.01.2018 

р. по 

01.12.2018 

р.) 

При 

періодично

му 

відстеженні  

(з 

01.06.2018 

р. по 

01.07.2018 

р.) 



Кількість прийнятих 

рішень про переведення 

жилих будинків (квартир)  і 

приміщень у нежилі та 

нежилих приміщень 

(будівель) у жилі в                         

м.Кропивницькому 

  20 3 

Кількість поданих заяв 

юридичних та фізичних 

осіб про переведення 

жилих будинків (квартир)  і 

приміщень у нежилі та 

нежилих приміщень 

(будівель) у жилі в                         

м. Кропивницькому 

  35 5 

Кількість виданих 

містобудівних умов та 

обмежень для 

проектування об’єктів 

будівництва 

  5 0 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта  

та ступеня досягнення визначених цілей 

 

Цілей, яких було поставлено при прийнятті нормативно-правового акта – «Про 

затвердження Порядку переведення жилих будинків (квартир) і приміщень у нежилі  

та нежилих приміщень (будівель) у жилі в м. Кіровограді»  від 14 грудня 2011 року 

№ 1206 (зі змінами та доповненнями, внесеними відповідно до рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради від 23 січня 2013 року № 36, результати 

реалізації його положень мають позитивну динаміку.  

 

 

 

Начальник управління  

містобудування та архітектури           В.Мездрін  

Міської ради міста Кропивницького           01.12.2018р.  

  

   

 


