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Звіт 
про базове відстеження результативності регуляторного акту рішення Слов’янської 

міської ради «Про затвердження Порядку переведення житлових будинків і 
житлових приміщень у нежилі для розміщення об’єктів невиробничої сфери на 

території Слов’янської міської ради» 
 
 

1.Вид та назва регуляторного акта 
Рішення Слов’янської міської ради «Про затвердження Порядку переведення житлових 
будинків і житлових приміщень у нежилі для розміщення об’єктів невиробничої сфери на 
території Слов’янської міської ради» від 10.07.2012 №12-ХХVIII-6.  
 
 
2. Виконавець заходів з відстеження регуляторного акта 

Управління архітектури та містобудування Слов’янської міської ради. 
3. Цілі прийняття акта: 
 - затвердження єдиного порядку переведення житлових приміщень до розряду 
нежитлових; 
 - спрощення процедури, визначення конкретних строків на документообіг у процесі 
переведення житлових приміщень у нежитлові; 
 - упорядкування процедури, чітке визначення послідовних етапів переведення 
житлових приміщень у нежитлові; 
 - недопущення обмеження інтересів інших громадян, які проживають у будинку, 
шляхом визначення уповноваженими органами можливості та доцільності переведення 
житлових приміщень у нежитлові з урахуванням ряду факторів, у тому числі мотивованих 
заперечень власників суміжних квартир (приміщень); 
 - зменшення кількості конфліктних  ситуацій з мешканцями прилеглих квартир та 
приміщень. 
  
4.Строк виконання заходів з відстеження.  
 
5.Тип відстеження. Базове відстеження. 
  
з 06.08.2012  по 06.09.2012 
 
6.Метод одержання результатів відстеження 

Для проведення базового відстеження використовувалися прогнозні статистичні та 
соціологічні показники. 

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

  
Відстеження результативності регуляторного акту  здійснювалося шляхом аналізу 
прогнозних показників:                                                                                                                                                   



Якісні показники:покрашення стану благоустрою території та торгово-побутового 
обслуговування населення. 
Кількісні показники: 

- показник надходжень до міського бюджету податків за здійснення 
підприємницької діяльності ; 

 
- кількість місць для здійснення підприємницької діяльності; 
- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється  дія акта; 
- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, 
пов’язаними з виконанням вимог акта; 

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основними положеннями 
акта. 

 
 
 
8.Кількісні та якісні значення показників результативності акта. 
 

Прогнозні значення статистичних показників 
 

Показник 2011 рік 
(факт.) 

 

2012 рік 
(очікуване) 

2013 рік 
(прогноз) 

Кількість місць 
для здійснення 
підприємницької 
діяьності 

50 100 150 

Розмір коштів і час, 
що витрачатимуться 

суб’єктами 
господарювання 
,пов’язаними з 
виконанням вимог 

акта 

-- -- -- 

Кількість суб’єктів 
господарювання, на 
яких поширюється 

дія акта 

50 100 150 

Рівень 
поінформованості з 
основними 

положеннями акта 

100 100 100 

 
 
 
 
 
 
 
Начальник управління архітектури та містобудування     В.Л.Кіяшко 
 
 
 


