
 

 

 

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту  

 

 

1. Вид на назва регуляторного акту. 

 

         Рішення Миколаївської міської ради від 21.04.2011 року № 5/11 «Про 

інженерно-геодезичне забезпечення території м. Миколаєва». 

 

2. Виконавець заходів відстеження. 

 

         Відділ регулювання інженерної інфраструктури та картографії 

департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради. 

 

3. Цілі прийняття акту. 

 

       Дане рішення було прийнято з метою забезпечення виконання статті 21 

Закону України «Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність, 

Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року        № 559 «Про 

містобудівний кадастр».    

 

Строк виконання заходів з відстеження. 

 

       Період відстеження: 2018-2021 роки (згідно з Планом-графіком 

відстеження результативності регуляторних актів на 2021 рік). 

 

4. Тип відстеження. 

 

      Періодичне відстеження. 

 

5. Методи одержання результатів відстеження.  

 

        Аналіз всіх статистичних даних, на основі яких відстежується 

результативність регуляторного акту. 

 

6. Дані та припущення, на основі яких відстежується 

результативність, а також способи одержання даних. 

 

        Дані для відстеження результативності регуляторного акту визначені на 

підставі інформації, що надходила до відділу регулювання інженерної 

інфраструктури та картографії департаменту  архітектури та містобудування  

Миколаївської міської ради. 

 



7. Кількісні та якісні значення показників результативності акту. 

 

Показники результативності: 

- з 10.06.2018 року по 10.06.2021 року було надано для роботи близько 

6000 планшетів (на алюмінієвій та лавсановій основі) для роботи 

юридичних та фізичних осіб які мають відповідний сертифікат для 

виконання геодезичних робіт для оновлення планових матеріалів в М 

1:500. За вищезазначений період було прийнято для внесення до 

містобудівного кадастру більше 5000 топографічних планів в М 1:500. 

  

8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня 

досягнення визначених цілей.  

  

       Під час проведення заходів з періодичного відстеження результативності 

регуляторного акту було встановлено, що реалізація акту  забезпечила 

поповнення інженерно-геодезичних знімань в М 1:500 та оновлення 

планового матеріалу міста і   стимулювало  суб’єктів містобудівної 

діяльності більш відповідально підходити до використання підоснови для 

ведення проектно-вишукувальних робіт, а також зменшити витрати на 

ліквідацію аварій на інженерних мережах та їх наслідки. 

    У зв’язку з тим, що геопортал містобудівного кадастру, що розміщений на 

сайті mbk.mkrada.gov.ua, розпочав роботу, зазначене рішення потребує 

удосконалення та/або корегування у відповідності до норм діючого 

законодавства.  

 

 

 

 

 

 

Директор департаменту  

архітектури та містобудування  

Миколаївської міської ради - 

головний архітектор міста                                                     Андрій ЦИМБАЛ 
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