
Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного 
акта - рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради 

від 2 вересня 2020 року № 376 «Про затвердження Концепції 
оформлення зовнішніх фасадів будинків з об’єктами громадського 

призначення на території м. Чернігова» 

1. Вид та назва регуляторного акта. Рішення виконавчого 
комітету Чернігівської міської ради від 2 вересня 2020 року № 376 
«Про затвердження Концепції оформлення зовнішніх фасадів будинків 
з об’єктами громадського призначення на території м. Чернігова». 

2.  Назва виконавця заходів з відстеження результативності. 
Управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради.  

3.  Цілі прийняття акта: 
-  уніфікування видів, матеріалів, стилів та розмірів вивісок 

та інформаційних табличок, місць їх розміщення; 
-  поліпшення зовнішнього вигляду будівель та, як наслідок, 

збільшення привабливості міста для мешканців та гостей міста;  
-  налагодження та впорядкування інформаційного простору 

міста у частині розміщення вивісок та інформаційних табличок. 

4.  Строк виконання заходів з відстеження: з 06.09.2021 по 

16.09.2021. 

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 2 вересня 2020 року № 376 
«Про затвердження Концепції оформлення зовнішніх фасадів будинків 
з об’єктами громадського призначення на території м. Чернігова» 
визначатиметься за такими показниками. 

1.  Кількість поданих суб’єктами господарювання заяв щодо 
погодження ескізів розміщення вивісок та інформаційних табличок.  

2.  Кількість погоджених ескізів розміщення вивісок та 
інформаційних табличок. 

3.  Кількість відмов у погодженні ескізів розміщення вивісок 
та інформаційних табличок. 

8.  Кількісні та якісні значення показників результативності 
акта. 



8. Кількісні та якісні значення показників регуляторного  акта. 

 

 

 

№ 

п/
п Показники результативності 

IV квартал 

2020 

II квартал 

2021 
1. Кількість поданих суб’єктами 

господарювання заяв щодо погодження 
ескізів розміщення вивісок та 
інформаційних табличок 

21 42 (22 екс. 
та 

20паспортів 
фасадів) 

2. Кількість погоджених ескізів розміщення 
вивісок та інформаційних табличок 

28 ( 14 екс. 
та 14 

паспортів 
фасадів) 

51 (31 екс. 
та 20.  

паспортів 
фасадів) 

3. Кількість відмов у погодженні ескізів 
розміщення вивісок та інформаційних 
табличок 

7 19 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей. 

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 2 вересня 2020 

року № 376 «Про затвердження Концепції оформлення зовнішніх фасадів 

будинків з об’єктами громадського призначення на території м. Чернігова» 

дозволило уніфікувати види, матеріали, стилі та розміри вивісок та інформаційних 

табличок, місця їх розміщення; поліпшити зовнішній вигляд будівель та, як 

наслідок, збільшити привабливість міста для мешканців та гостей міста; 

налагодити та впорядкувати інформаційний простір міста у частині розміщення 
вивісок та інформаційних табличок.   

Начальник управління 
архітектури та містобудування 
Чернігівської міської ради Сергій КАЛЮЖНИЙ 


