
ЗВІТ
про періодичне відстеження регуляторного акта, який затверджений 

рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 5.02.2010 р.
№ 112 “Про затвердження  Порядку прийняття, реєстрації та зберігання

виконавчих топографо-геодезичних зйомок закінчених будівництвом
будинків, споруд та інженерних комунікацій у м. Кіровограді.”

1.  Назва виконавця заходів з відстеження

Проведення  заходів  із  періодичного  відстеження  результативності
регуляторного  акта  забезпечує  управління  містобудування  та  архітектури
Кіровоградської міської ради.

                                  2.  Цілі прийняття акта

„Порядок прийняття,  реєстрації  та зберігання виконавчих топографо-
геодезичних  зйомок  закінчених  будівництвом  будинків,  споруд  та
інженерних  комунікацій  у  м.  Кіровограді”  є  нормативно-правовим  актом,
який спрямований на:

встановлення  порядку  передачі  до  управління  містобудування  та
архітектури  Кіровоградської  міської  ради  виконавчих  топографо-
геодезичних  зйомок  закінчених  будівництвом  будинків,  споруд  та
інженерних комунікацій;

приймання в експлуатацію закінчених будівництвом будинків, споруд
та  інженерних  комунікацій  за  умови  передачі  та  реєстрації  виконавчої
зйомки в управлінні  містобудування та архітектури;

врегулювання питань, пов’язаних з: 
- поповненням містобудівного кадастру;
- підвищенням ефективності використання відповідної інформації.

   3. Строк виконання заходів із відстеження

Строк  виконання  заходів  із  періодичне  відстеження  –  з  01  лютого
2017 року по 31 березня 2017 року.

4. Тип відстеження регуляторного акта: „Порядок прийняття, реєстрації
та  зберігання  виконавчих  топографо-геодезичних  зйомок  закінчених
будівництвом будинків, споруд та інженерних комунікацій у м. Кіровограді.”
– періодичне.

           



5. Методи одержання результатів відстеження

Робочим  органом  проведено  аналіз  загальних  змін  у  сфері
містобудування  та  архітектури.  Проведено  аналіз   щодо  удосконалення
поповнення містобудівного кадастру.

                    

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

а  також  способи  одержання  даних,  кількісні  та  якісні
значення показників результативності акта

На  протязі  строку  виконання  заходів  із  періодичного  відстеження
(з  01  лютого  2017  року  по  31  березня  2017  року)  жодної  виконавчої
топографо-геодезичної зйомки закінчених будівництвом будинків, споруд та
інженерних комунікацій на території м. Кропивницького не виконано.

Прийняття  даного  регуляторного  акта  в  повному  обсязі  сприятиме
поповненню інформаційної бази містобудівного кадастру, а це в свою чергу
вплине на якість виконання топографо-геодезичний  зйомок.

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

Дане  рішення  відповідає  чинному  законодавству  та  регламентує
порядок  прийняття,  реєстрації  та  зберігання  виконавчих  топографо-
геодезичних  зйомок  закінчених  будівництвом  будинків,  споруд  та
інженерних  комунікацій  у  м.  Кропивницькому,  надає  можливість
поповнювати   інформаційну  базу  в  частині  топографічної  зйомки
м. Кіровограда М 1:500 без витрат із міського бюджету для подальшого її
використання  при  проектуванні  та  будівництві  нових  об’єктів  різного
призначення.

Начальник управління 
містобудування та архітектури – 
головний архітектор міста                   В.Мездрін 


