
Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту 

 

1. Вид на назва регуляторного акту. 

 

        Рішення виконкому міської ради від 22.03.2019 №265 «Про  

затвердження архітектурних типів тимчасових споруд торговельного, 

побутового, соціально-культурного  призначення  для  здійснення 

підприємницької  діяльності на території м. Миколаєва». 

  

2. Виконавець заходів відстеження. 

 

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради.  

 

3. Цілі прийняття акту. 

Основною метою даного регулювання є виконання положень ст. 28 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», пунктів 1.5, 

1.6, 2.4. Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 21.10.2011 №244, впорядкування розміщення тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності, розташованих на території 

районів міста, удосконалення механізму вирішення питань, пов’язаних з 

розміщенням тимчасових споруд в місті та покращення зовнішнього 

естетичного вигляду забудови, якості та зручності благоустрою території 

міста. 

           

4. Строк виконання заходів з відстеження. 

 

           Період відстеження: повторне 23.03.2020 рік.  

 

5. Тип відстеження. 

 

           Періодичне відстеження. 

 

6. Методи одержання результатів відстеження.  

 Очікуваними результатами є: 

- впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності, розташованих на території районів міста; 

- покращення якості стану благоустрою та підвищення зручності 

громадських просторів загального користування у зв’язку з впорядкуванням 

розміщення ТС; 

- формування сучасного архітектурного міського простору. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність,  

а також способи одержання даних. 



 

Реалізація відстеження результативності регуляторного акта дозволила: 

           - забезпечення прав органів місцевого самоврядування на оформлення 

паспорту прив’язки тимчасової споруди; 

           -  дотримання передбачених чинним законодавством норм та правил; 

- встановлення вимог до утримання тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності, здійснення благоустрою та 

озеленення прилеглих територій; 

- формування якісного архітектурного середовища, сучасного зручного 

упорядження просторів. 

           

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акту. 

Затвердження архітектурних типів передбачається для формування 

сучасного міського середовища та створення привабливих умов для жителів 

міста. 

Даний регуляторний акт спрямований на досягнення чітко визначеної 

мети – впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності, розташованих на території районів міста, 

удосконалення механізму вирішення питань, пов’язаних з розміщенням 

тимчасових споруд в місті та покращення зовнішнього естетичного вигляду 

забудови, якості та зручності благоустрою території міста. 

           

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня 

досягнення визначених цілей.  

 

           Враховуючи вищенаведене, рішення виконкому міської ради  від 

22.03.2019 №265 «Про  затвердження архітектурних типів тимчасових споруд 

торговельного, побутового, соціально-культурного  призначення  для  

здійснення підприємницької діяльності на території м. Миколаєва», на 

теперішній час є актуальним. 

 

 

 

 

Директор департаменту  

архітектури та містобудування 

Миколаївської міської ради - 

головний архітектор міста                                                          Андрій ЦИМБАЛ  

 

 

 


