
ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 
58E2D9E7F900307B040000005A942A003E789700 
Підписувач Бесага Василь Йосифович
Дійсний з 22.07.2021 9:58:55 по 22.07.2023 9:58:55

Тернопільська міська рада

Н4В%ВВВ/BaUwО
№ 345/14 від 08.11.2021 14:18

ЗВІТ
про результати періодичного відстеження результативності регуляторного акту – 

рішення міської ради від 18.12.2014 р. № 6/54/10 «Про затвердження детального плану 
території «Житлового району «Кутківці»

На виконання ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності», згідно із Методикою відстеження результативності 
регуляторного акту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. 
№308, проведено періодичне відстеження результативності регуляторного акту, а саме 
рішення міської ради від 18.12.2014 р. № 6/54/10 «Про затвердження детального плану 
території «Житлового району «Кутківці».
1. Вид та назва 

регуляторного акту, 
результативність 
якого відстежується, 
номер та дата його 
прийняття

Рішення міської ради від 18.12.2014 р. № 6/54/10 «Про 
затвердження детального плану території «Житлового району 
«Кутківці».

2. Назва виконавця 
заходів з відстеження

Управління містобудування, архітектури та кадастру міської 
ради

3. Цілі прийняття Основною ціллю даного регуляторного акту є забезпечення 
раціонального та ефективного використання міських земель, 
виділення земельних ділянок відповідно до детального плану 
території «Житлового району «Кутківці», створення 
повноцінного та безпечного життєвого середовища, вирішення 
архітектурно-містобудівних завдань щодо комплексної 
забудови міста, стимулювання інвестиційної діяльності, 
урахування державних, громадських та приватних інтересів під 
час проведення містобудівної діяльності.

4. Строк виконання 
заходів з відстеження 01.01.21-31.10.2021

5. Тип відстеження  Періодичне

6. Методи одержання 
результатів 
відстеження

Результативність даного регуляторного акта відстежувалась 
методом збору та аналізу статистичних даних, а саме кількості 
звернень щодо надання висновків про погодження проектів 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки,  надання 
переліків обмежень у використанні земельних ділянок, 
погодження планів відведення земельних ділянок, викопіювань з 
містобудівної документації, витягів з містобудівної документації, 
будівельних паспортів забудови земельних ділянок та 
містобудівних умов та обмежень для проектування об’єктів 
будівництва.

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

 Ефективність регуляторного впливу рішення Тернопільської 
міської ради від 18.12.2014р. №6/54/10 « Про затвердження 
детального плану території «Житлового району «Кутківці» 
визначатиметься за такими показниками:
1.Кількість звернень, поданих суб’єктами господарювання та 
фізичними особами щодо надання висновків про погодження 
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проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки,  
надання переліків обмежень у використанні земельних ділянок, 
погодження планів відведення земельних ділянок та надання 
викопіювань з містобудівної документації.
2. Кількість звернень, поданих суб’єктами господарювання та 
фізичними особами щодо надання Витягів з містобудівної 
документації.
3.Кількість  звернень поданих суб’єктами  господарювання та 
фізичних осіб щодо надання будівельних паспортів.
4.Кількість звернень поданих суб’єктами  господарювання та 
фізичних осіб щодо надання містобудівних умов та обмежень.

8. Кількісні та якісні 
значення показників 
результативності акта

Передбачається використання таких показників для визначення 
результативності регуляторного акта за період 2021 року:
 - кількість наданих містобудівних умов та обмежень для 
проектування об’єктів будівництва – 1.
 - кількість  наданих будівельних паспортів на забудову земельних 
ділянок - 9.
- кількість наданих висновків про погодження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок, переліків 
обмежень у використанні земельних ділянок, погодження планів 
відведення земельних ділянок та викопіювань з містобудівної 
документації-28.
- кількість наданих витягів з містобудівної документації – 11.

9. Оцінка результатів 
реалізації 
регуляторного акта та 
ступеня досягнення 
визначених цілей

Впровадження діючого регуляторного акту дає змогу визначити 
деякі вигоди:
-для населення – вирішення питання забезпечення житлом або 
покращення житлових умов проживання, забезпечення 
інформованості та прозорості щодо забудови міста.
-для органу місцевого самоврядування – раціональне та ефективне 
використання міських територій.
 Рішення Тернопільської міської ради від 18.12.2014р. №6/54/10 
«Про затвердження детального плану території «Житлового 
району «Кутківці» забезпечує раціональне та ефективне 
використання міських земель, виділення земельних ділянок 
відповідно до детального плану території «Житлового району 
«Кутківці», створення повноцінного та безпечного життєвого 
середовища, вирішення архітектурно-містобудівних завдань щодо 
комплексної забудови міста, стимулювання інвестиційної 
діяльності, урахування державних, громадських та приватних 
інтересів під час проведення містобудівної діяльності.
 Рішення Тернопільської міської ради від 18.12.2014р. №6/54/10 
«Про затвердження детального плану території «Житлового 
району «Кутківці» відповідає принципам доцільності, 
ефективності, послідовності, прозорості.

Начальник управління містобудування, 
архітектури та кадастру             Василь БЕСАГА


