Звіт
про періодичне відстеження результативності
постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 556
«Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним
земельним кадастрами»
1. Вид та назва регуляторного акта,
відстежується, дата його прийняття та номер

результативність

якого

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 556
«Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним
земельним кадастрами» (далі – регуляторний акт).
2. Назва виконавця заходів з відстеження
Міністерство регіонального розвитку,
комунального господарства України.

будівництва

та

житлово-

3. Цілі прийняття акта
Основною ціллю прийняття регуляторного акта є встановлення механізму
обміну інформацією між суб'єктами інформаційного обміну з метою
формування інтегрованого інформаційного простору як складової частини
державних інформаційних ресурсів та виконання вимог статті 16 Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності».
4. Строк виконання заходів з відстеження
Відстеження регуляторного акта здійснювалося з 22 квітня 2019 року по
23 травня 2019 року.
5. Тип відстеження
Періодичне.
6. Методи одержання результатів відстеження
Під час проведення заходів з відстеження застосовано статистичний метод
одержання результатів.
7. Дані та припущення, на основі яких
результативність, а також способи одержання даних

відстежувалася

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом
аналізу таких показників: кількість суб'єктів інформаційного обміну, на яких
поширюється дія регуляторного акта; рівень поінформованості суб'єктів
інформаційного обміну, на яких поширюється дія регуляторного акта; розмір
коштів і час, що витрачаються суб'єктами інформаційного обміну у зв’язку з
виконанням вимог регуляторного акта; розмір надходжень до державного та
місцевих бюджетів, пов’язаних із дією регуляторного акта.
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8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
повторне
періодичне
Показники
(2013 рік)
(2014/2016;
результативності:
2017/2019 роки)
Розмір
надходжень
до Внаслідок дії регуляторного акта не
державного
та
місцевих відбулося зменшення надходжень до
бюджетів, пов’язаних із дією державного та місцевих бюджетів
регуляторного акта
Кількість
суб'єктів Регуляторний акт поширюється на всіх
інформаційного обміну, на яких суб'єктів інформаційного обміну поширюється дія регуляторного уповноважених органів містобудування
акта
та архітектури та Держгеокадастр і його
територіальні органи
Розмір коштів і час, що Запровадження регуляторного акта не
витрачаються
суб'єкти призвело до збільшення додаткових
інформаційного
обміну,
у витрат суб'єктів інформаційного обміну
зв’язку з виконанням вимог уповноважених
органів
регуляторного акта
містобудування та архітектури та
Держгеокадастр і його територіальні
органи,
не
передбачених
законодавством
Рівень
поінформованості Середній. Регуляторний акт розміщено
суб'єктів інформаційного обміну, на офіційних веб-сайтах Мінрегіону
на яких поширюватиметься дія (www.minregion.gov.ua) та Верховної
регуляторного акта
Ради України
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
Оцінка результативності регуляторного акта показала, що з його
прийняттям вдалося досягти задекларованих цілей, а результати реалізації його
положень мають високу динаміку.
Наразі регуляторний акт не потребує визнання таким, що втратив
чинність. Водночас з огляду на мінливість законодавства регуляторний акт
потребує перегляду та у разі необхідності необхідності внесення до нього змін.
Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде
проведено у ІІ кварталі 2022 року.
Перший заступник Міністра
регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України
___ ______________ 2019 року

В. НЕГОДА

