
Звіт  

про повторне відстеження результативності регуляторного акта -  рішення 

виконавчого комітету Чернігівської міської ради від  

5 листопада 2020 року № 505 «Про затвердження Правил зміни  

фасадів багатоквартирних будинків та встановлення на таких  

фасадах зовнішнього інженерного обладнання у м. Чернігові» 

 

1. Вид та назва регуляторного акта. Рішення виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради від 5 листопада 2020 року № 505 «Про затвердження 

Правил зміни фасадів багатоквартирних будинків та встановлення на таких 

фасадах зовнішнього інженерного обладнання у м. Чернігові». 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності. Управління 

архітектури та містобудування Чернігівської міської ради. 

 

3. Цілі прийняття акта: 

– встановлення чіткого та прозорого механізму зміни фасадів 

багатоквартирних будинків та встановлення на таких фасадах зовнішнього 

інженерного обладнання; 

– поліпшення теплотехнічних показників багатоквартирних будинків; 

– економія енергоресурсів; 

– застосування сучасних опоряджувальних матеріалів з кращими 

експлуатаційними показниками; 

– недопущення погіршення технічного стану багатоквартирних будинків       

та порушення тривкості або руйнації несучих конструкцій; 

– недопущення порушення вимог протипожежної безпеки; 

– додержання будівельних норм, державних стандартів і правил; 

– покращання естетичного вигляду фасадів багатоквартирних будинків на 

території міста Чернігова. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 23.11.2021 по 03.12.2021. 

 

5. Тип відстеження: повторне відстеження. 

 

6. Методи одержання результатів відстеження: статистичний. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність 

регуляторного акта, а також способи одержання даних.  

Ефективність регуляторного впливу рішення виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради від 5 листопада 2020 року № 505 «Про затвердження 

Правил зміни фасадів багатоквартирних будинків та встановлення на таких 

фасадах зовнішнього інженерного обладнання у м. Чернігові» визначатиметься 

за такими показниками: 

1. Кількість звернень суб’єктів господарювання та фізичних осіб про 

намір зміни фасаду багатоквартирного будинку. 



2. Кількість погоджених паспортів опорядження фасадів 

багатоквартирних будинків. 

3. Кількість відмов у погодженні паспортів опорядження фасадів 

багатоквартирних будинків. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта. 
 

№ 

п/п 

 

Показники результативності 
І квартал 

2021 

ІІI квартал 

2021 

1. Кількість звернень суб’єктів господарювання 

та фізичних осіб про намір зміни фасаду 

багатоквартирного будинку 

 

12 

 

14 

2. Кількість погоджених паспортів опорядження 

фасадів багатоквартирних будинків 

1 1 

3. Кількість відмов у погодженні паспортів 

опорядження фасадів багатоквартирних 

будинків 

 

- 

 

- 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей. 

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 5 листопада 

2020 року № 505 «Про затвердження Правил зміни фасадів багатоквартирних 

будинків та встановлення на таких фасадах зовнішнього інженерного 

обладнання у м. Чернігові» дозволило встановити чіткий та прозорий механізм 

зміни фасадів багатоквартирних будинків та встановлення на таких фасадах 

зовнішнього інженерного обладнання, не допускати погіршення технічного 

стану багатоквартирних будинків та порушення тривкості або руйнації несучих 

конструкцій; зобов’язало замовників застосовувати сучасні опоряджувальні 

матеріали з кращими експлуатаційними показниками тощо. 

Різниця між кількістю поданих суб’єктами господарювання та фізичними 

особами звернень про намір зміни фасаду багатоквартирного будинку і 

кількістю погоджених паспортів опорядження фасадів багатоквартирних 

будинків (далі – паспорт) пов’язана з термінами погодження паспортів 

(звернення з паспортами надійшли у вказані періоди відстеження 

результативності регуляторного акта, але частина з них була направлена на 

доопрацювання та погоджена, як і інша частина паспортів, у терміни за межами 

зазначених періодів відстеження) та поданням суб’єктами господарювання та 

фізичними особами неповного пакету документів відповідно до вимог Правил 

зміни фасадів багатоквартирних будинків та встановлення на таких фасадах 

зовнішнього інженерного обладнання у м. Чернігові (І квартал – 8, ІІ квартал – 

11). 

 

Начальник управління 

архітектури та містобудування 

Чернігівської міської ради                                                     Сергій  КАЛЮЖНИЙ   


