
 Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта - 

проєкту рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради 

«Про затвердження Правил зміни фасадів багатоквартирних  

будинків та встановлення на таких фасадах зовнішнього  

інженерного обладнання у м. Чернігові» 

 

1. Вид та назва регуляторного акта. Проєкт рішення виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради «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 22.10.2020 по 03.11.2020. 

  

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: 

– встановити чіткий та прозорий механізм зміни фасадів 

багатоквартирних будинків та встановлення на таких фасадах зовнішнього 

інженерного обладнання; 

– поліпшити теплотехнічні показники будинків існуючого житлового 

фонду;  

– застосовувати сучасні опоряджувальні матеріали з кращими 

експлуатаційними показниками; 



– зекономити енергоресурси;  

– покращити естетичний вигляд фасадів багатоквартирних будинків на 

території міста. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта. 

Відстеження результативності рішення виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради «Про затвердження Правил зміни фасадів 

багатоквартирних будинків та встановлення на таких фасадах зовнішнього 

інженерного обладнання у м. Чернігові» буде здійснюватися за такими 

показниками:  

– кількість звернень суб’єктів господарювання та фізичних осіб про намір 

зміни фасаду багатоквартирного будинку; 

– кількість погоджених паспортів опорядження фасадів багатоквартирних 

будинків;  

– кількість відмов у погодженні паспортів опорядження фасадів 

багатоквартирних будинків. 

 

Проєкт рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради «Про 

затвердження Правил зміни фасадів багатоквартирних будинків та 

встановлення на таких фасадах зовнішнього інженерного обладнання у м. 

Чернігові» та аналіз регуляторного впливу цього акта 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 

проектів регуляторних актів». 

У термін, передбачений для обговорення проєкту рішення виконавчого 

комітету Чернігівської міської ради «Про затвердження Правил зміни фасадів 

багатоквартирних будинків та встановлення на таких фасадах зовнішнього 

інженерного обладнання у м. Чернігові», до управління архітектури та 

містобудування Чернігівської міської ради зауважень і пропозицій не 

надходило. 

 

 

 
 

Начальник управління  

архітектури та містобудування  

Чернігівської міської ради                                С. КАЛЮЖНИЙ 

 

 

http://www.chernigiv-rada.gov.ua/

