
ЗВІТ 
про періодичне відстеження результативності рішення сесії 

Новокаховської міської ради ,,Про затвердження нової редакції Порядку 
надання та зміни адрес об’єктам нерухомості в місті Нова Каховка” 

 
1.Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 

відстежується, дата його прийняття та номер 
Рішення сесії Новокаховської міської ради ,,Про затвердження нової 

редакції Порядку надання та зміни адрес об’єктам нерухомості в місті Нова 
Каховка” від 21 травня 2015 року №2028. 

2.Назва виконавця заходів відстеження 
Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради. 
3.Цілі прийняття акта 
Основною метою рішення сесії Новокаховської міської ради ,,Про 

затвердження нової редакції Порядку надання та зміни адрес об’єктам 
нерухомості в місті Нова Каховка” є реалізація прав, свобод і законних інтересів 
юридичних та фізичних осіб з питань отримання та зміни адрес об’єктам 
нерухомості, впорядкування їх видачі. Основною ціллю акта є спрощення 
порядку надання та зміни адрес об’єктам нерухомості в м.Нова Каховка та дія 
єдиного уніфікованого порядку вказаних дій. 
 4.Строк виконання заходів відстеження 

Відстеження проводилось з 01 червня 2016 року по 01 червня 2018 року. 
 5.Тип відстеження (базовий, повторний або періодичний) 

Застосовувався періодичний тип відстеження. 
 6.Методи одержання результатів відстеження 

Для одержання результативності регуляторного акта використовувався 
метод статистичного дослідження показників результативності. 
 7.Дані або припущення, на основі яких відстежувалась 
результативність, а також способи одержання даних 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося на 
підставі наступних показників результативності:  

1) кількість фізичних осіб, на яких поширюється дія акта та які 
звернулися за наданням або зміною адреси об’єктам нерухомості в місті Нова 
Каховка; 
 2) наявність скарг на якість надання послуг. 

8.Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
Показники результативності акта Станом на 01.06.2018 р. 

Кількість фізичних осіб, на яких поширюється 
дія акта та які звернулися за наданням або 
зміною адреси об’єктам нерухомості в місті 
Нова Каховка 
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Наявність скарг на якість надання послуг Скарги відсутні 
9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення цілей 
Відстеження результативності дії регуляторного акта - рішення сесії 

Новокаховської міської ради ,,Про затвердження нової редакції Порядку 



надання та зміни адрес об’єктам нерухомості в місті Нова Каховка” 
здійснювалось шляхом аналізу інформації, що в свою чергу дасть можливість 
досягти цілей, визначених при його прийнятті, а саме: затвердження єдиного 
уніфікованого організаційного механізму надання та зміни адрес об’єктам 
нерухомості в місті Нова Каховка, усунення законодавчих колізій стосовно 
надання та зміни адрес об’єктам нерухомості в місті Нова Каховка. 

Прийняття порядку надання та зміни адрес об’єктам нерухомості в місті 
Нова Каховка забезпечило: 

- впровадження механізму надання та зміни адрес об’єктам нерухомості 
в місті Нова Каховка; 

- вирішення проблем, що виникають при необхідності надання та зміни 
адрес об’єктам нерухомості в місті Нова Каховка.  
 
 
 
В.о.начальника управління 
містобудування та архітектури                                                     М.В.Боровинський 
  
 

 


