
Звіт про повторне відстеження  

результативності регуляторного акту 
 

 1. Вид та назва регуляторного акту, відстеження результативності 

якого здійснюється 

Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 

27.09.2017 № 808 «Про затвердження Правил термічної модернізації 

(утеплення) фасадів багатоквартирних будинків на території міста 

Миколаєва». 

 2.Назва виконавця заходів з базового відстеження результативності 

регуляторного акта 

         Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження 

інноваційних технологій Миколаївської міської ради. 

  3. Цілі прийняття акта 

          Основними цілями прийняття Правил є формування єдиної міської 

політики у сфері термічної модернізації (утеплення) фасадів 

багатоквартирних будинків  на території міста Миколаєва, забезпечення у 

процесі термічної модернізації (утеплення) збереження цілісності будинку, 

зовнішнього вигляду будинку, стимулювання до утеплення мешканцями 

своїх будинків з метою зменшення тепловитрат.   

4.Строк виконання заходів із повторного відстеження 

результативності регуляторного акта 

З 01.10.2017 по 30.10.2019. 

Період повторного відстеження – два роки. 

5. Тип відстеження  

Повторне. 

6. Методи одержання результатів відстеження 

Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта 

здійснено статистичним шляхом. 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 

результативність, а також способи одержання даних 

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось 

шляхом аналізу звернень суб’єктів господарювання, громадян, зацікавлених 

структурних підрозділів. 

Перевага обраного виду правого регулювання та прийняття рішення 

стосовно затвердження єдиних правил термічної модернізації (утеплення) 

фасадів багатоквартирних будинків їх мешканцями на території міста 

Миколаєва ґрунтується на імперативності (загальнообов'язковості)  рішень 

виконавчого комітету міської ради для виконання на території міста 

Миколаєва, що передбачено ст. 144 Конституції України та ст. 73 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
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8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Прийняття зазначеного регуляторного акту (єдиних правил термічної 

модернізації (утеплення) фасадів багатоквартирних будинків), врегульовує 

праві відносини, що виникають між мешканцями багатоквартирних будинків 

та уповноваженим органом у процесі надання дозволу на термічну 

модернізацію (утеплення) фасадів багатоквартирних будинків (або його 

частини, у виняткових випадках), а також надає можливість більш повного та 

досконалого регулювання даного питання. 

Цілі частково досягнуті, оскільки правилами термічної модернізації 

(утеплення) багатоповерхових будинків впроваджується: 

- покращення естетичного вигляду фасадів багатоквартирних будинків; 

- економії енергоресурсів; 

- застосування сучасних опоряджувальних матеріалів з кращими   

експлуатаційними показниками; 

- недопущення погіршення технічного стану будинків; 

- недопущення порушення тривкості або руйнації несучих конструкцій; 

- недопущення порушення вимог протипожежної безпеки; 

- додержання державних будівельних норм, стандартів та правил. 

9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та 

ступеня досягнення визначених цілей 

Внаслідок прийняття правил про термічну модернізацію (утеплення) 

фасадів багатоквартирних будинків їх мешканцями на території міста 

Миколаєва, впорядковано процеси утеплення фасадів будинків та 

врегульовано відносини мешканців багатоквартирних будинків, які виявили 

бажання/намір здійснити зовнішнє утеплення фасаду будинку (або його 

частини) з органами місцевого самоврядування під час виконання  термічної 

модернізації (утеплення). 

Під час проведення заходів з повторного відстеження ефективності 

було встановлено, що реалізація акта забезпечує досягнення цілей, 

визначених при його затвердженні, він не потребує змін чи доповнень. 

 

 

Заступник директора департаменту 

енергетики, енергозбереження 

та запровадження інноваційних 

технологій Миколаївської 

міської ради                                                                                           В.А. Бондар            
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