
 

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – 

проєкту рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради 

«Про затвердження Концепції оформлення зовнішніх фасадів будинків 

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

 

1. Вид та назва регуляторного акта. Проєкт рішення виконавчого 

комітету Чернігівської міської ради «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. 

Метою цього регуляторного акта є впорядкування розміщення вивісок 

та інформаційних табличок у місті Чернігові. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 18.08.2020 по 

28.08.2020. 

 

5. Тип відстеження: базове відстеження. 

 

6. Методи одержання результатів відстеження: аналітичний.  

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність регуляторного акта, а також способи одержання даних.  

З впровадженням цього рішення передбачається: 

– 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.  

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта. 

Відстеження результативності проєкту рішення виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради «Про затвердження Концепції оформлення 

зовнішніх фасадів будинків з об’єктами громадського призначення на 

території м. Чернігова» буде здійснюватися за такими показниками:  

– кількість поданих суб’єктами господарювання заяв щодо погодження 

ескізів розміщення вивісок та інформаційних табличок; 

– кількість погоджених ескізів розміщення вивісок та інформаційних 

табличок; 



 

– кількість відмов у погодженні ескізів розміщення вивісок та 

інформаційних табличок. 

 

Проєкт рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради «Про 

затвердження Концепції оформлення зовнішніх фасадів будинків з об’єктами 

громадського призначення на території м. Чернігова» та аналіз регуляторного 

впливу цього акту були оприлюднені з метою обговорення, отримання 

пропозицій та зауважень на вебпорталі Чернігівської міської ради 

(www.chernigiv-rada.gov.ua) у розділі «Публічна інформація», підрозділ 

«Регуляторна політика», рубрика «Оприлюднення проєктів регуляторних 

актів». 

У термін, передбачений для обговорення проєкту рішення виконавчого 

комітету Чернігівської міської ради «Про затвердження Концепції 

оформлення зовнішніх фасадів будинків з об’єктами громадського 

призначення на території м. Чернігова», до управління архітектури та 

містобудування Чернігівської міської ради зауважень і пропозицій  не 

надходило. 

 

 

Начальник управління  

архітектури та містобудування  

Чернігівської міської ради                                         С. КАЛЮЖНИЙ 
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