Звіт
про повторне відстеження результативності
постанови Кабінету Міністрів України від 07 червня 2017 року № 406
«Про затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують
документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких
об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію»
1. Вид та назва регуляторного акта,
відстежується, дата його прийняття та номер

результативність

якого

Постанова Кабінету Міністрів України від 07 червня 2017 року № 406
«Про затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують документів,
що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає
прийняттю в експлуатацію» (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 необхідність приведення
законодавства у відповідність до вимог абзацу другого частини другої статті 34
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо створення
правових умов для виконання окремих невідкладних або нескладних робіт без
застосування процедур законодавства у частині отримання права на виконання
будівельних робіт та подальшого прийняття в експлуатацію таких об’єктів.
4. Строк виконання заходів з відстеження
Відстеження регуляторного акта здійснювалося з 22 квітня 2019 року по
23 травня 2019 року.
5. Тип відстеження
Повторне.
6. Методи одержання результатів відстеження
Під час проведення заходів з відстеження
метод одержання результатів.

застосовано статистичний

7. Дані та припущення, на основі яких
результативність, а також способи одержання даних

відстежувалася

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом
аналізу таких показників: кількість фізичних осіб, на яких поширюється дія
регуляторного акта; кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється
дія регуляторного акта; рівень інформованості громадян та суб’єктів
господарювання з основних положень 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
Показники результативності:
Розмір надходжень до державного та
місцевих бюджетів, пов’язаних із дією
регуляторного акта
Кількість фізичних осіб, на яких
поширюється дія регуляторного акта
Кількість суб’єктів господарювання,
на
яких
поширюється
дія
регуляторного акта
Рівень інформованості громадян та
суб’єктів господарювання з основних
положень регуляторного акта

базове
повторне
(2018 рік)
(2019 рік)
Розмір надходжень до державного та
місцевих бюджетів, пов’язаних із дією
регуляторного акта не передбачено
Регуляторний акт поширюється на
громадян, які мають намір виконувати
роботи передбачені регуляторним
актом. Кількість є непрогнозованою.
Регуляторний акт поширюється на
суб’єктів господарювання, які мають
намір виконувати роботи передбачені
регуляторним актом. Кількість є
непрогнозованою.
Середній.
Регуляторний
акт
розміщено на офіційних веб-сайтах
Мінрегіону
(www.minregion.gov.ua),
Держархбудінспекції
(www.dabi.gov.ua) та Верховної 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 внесення до нього змін або визнання
таким, що втратив чинність.
Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде
проведено у ІІ кварталі 2022 року.
Перший заступник Міністра
регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України
___ ______________ 2019 р.

В. НЕГОДА

