
КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 
Дніпропетровська область 

 
ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

 
Про внесення змін до рішення міської ради від 22.06.2005 № 3235  

“Про затвердження Правил утримання та збереження житлового 
 фонду у м.Кривому Розі” 

 
 

З метою удосконалення Правил утримання та збереження житлового 
фонду у м.Кривому Розі та посилення контролю за здійсненням 
реконструкції квартир у багатоквартирних жилих будинках, відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 № 483 “Про порядок 
затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх 
комплексної державної експертизи” та враховуючи звіт про наслідки 
базового відстеження дії рішення виконкому міської ради, керуючись 
Законами України “Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, на 
виконання”, міська рада вирішила: 
 
1. Внести зміни до Правил утримання та збереження житлового фонду у 
м.Кривому Розі, затверджених рішенням міської ради від 22.06.2005 № 3235: 

1.1 п.2.3.3 доповнити новим абзацом: “у разі, якщо проектом 
передбачена реконструкція, пов’язана з втручанням у несучі 
конструкції будинку, проектна документація підлягає державній 
експертизі в ДП “ДОС Укрінвестекспертизи”; 

1.2 п.2.3.8 викласти в новій редакції: “2.3.8 після закінчення будівельних 
робіт з реконструкції квартиронаймач або власник квартири звертається до 
управління житлово-комунального господарства виконкому міськради із 
заявою про прийняття реконструйованої квартири в експлуатацію, до якої 
додаються: 

• акт про прийняття в експлуатацію об’єкта після 
перепланування (комісія та ж сама, що в п.2.3.4.) 

• журнал авторського нагляду, виданий виконавцем проекту; 
• акт засвідчення прихованих робіт (у разі необхідності 

посилення конструкцій)”. 
 

2. Управлінням: розвитку підприємництва, економіки, загальному відділу 
виконкому міськради (Рижкова І.О., Харченко В.І., Чорний В.А.), 
редакції Криворізької міської комунальної газети “Червоний гірник” 
(Штельмах В.В.), комунальному підприємству ТРК “Рудана” 
(Некрасова І.Ф.) забезпечити у 10-денний термін, згідно з регламентом, 
інформування населення міста у засобах масової інформації та на 



офіційній сторінці виконкому міськради в мережі Інтернет у підрозділі 
“Регуляторна політика” розділу “Розвиток підприємництва” про зміст 
даного рішення та введення його до реєстру документів виконкому 
міськради. 

 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника міського голови 
Ткачука М.С. 
 
 

А Н А Л І З 
регуляторного впливу до проекту рішення міської ради 

“Про внесення змін до рішення міської ради від 22.06.2005 № 3235 
“Про затвердження Правил утримання та збереження житлового фонду  

у м.Кривому Розі” 
 
 

1. З метою удосконалення Правил утримання та збереження житлового 
фонду у м.Кривому Розі в частині забезпечення належного 
контролю за проведенням реконструкції квартир у багатоквартирних 
жилих будинках та впорядкування переліку документів, які 
надаються до управління житлово-комунального господарства 
виконкому міськради, для розгляду зазначеного питання вносяться 
зміни до Правил утримання та збереження житлового фонду у 
м.Кривому Розі, затверджених рішенням міської ради від 22.06.2005 
№ 3235. 

2. Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою 
ринкових механізмів, оскільки пов’язана з вимогами щодо надання 
власниками квартир до УЖКГ документів для розгляду питань щодо 
їх реконструкції. 

3. Внесення змін до діючого регуляторного акта викликано 
необхідністю його вдосконалення в частині посилення контролю за 
виконанням реконструкції квартир в багатоквартирних жилих 
будинках. 

4. Результатом прийняття запропонованого рішення буде: 
а)   посилення контролю за проведенням реконструкції квартир їх 

власниками; 
б) недопущення передбачуваних наслідків реконструкції внаслідок 

порушення несучих конструкцій жилих будинків; 
в) посилення відповідальності спеціалізованих проектних та 

будівельних організацій, які є безпосередніми виконавцями робіт з 
реконструкції; 

г) впорядкування процедури, чітке визначення переліку проектної та 
виконавчої документації, яку надають до УЖКГ власники (наймачі) квартир 
в багатоквартирних жилих будинках для розгляду питань щодо їх 
реконструкції. 



Внаслідок дії регуляторного акта очікувані витрати та вигоди громадян 
та міської ради наведені в таблиці 

 
Сфера інтересів Вигоди Витрати 

 
Територіальна  громада  
міста  

недопущення 
обмеження їх інтересів 
та житлових прав через 
передбачені наслідки 
реконструкції квартир в 
багатоквартирних 
жилих будинках 

витрати, пов’язані з 
реконструкцією 
квартир, визначаються 
кількісно у кожному 
окремому випадку; 

Суб’єкти 
господарювання 

наявність  заказів витрати, пов’язані з 
додатковим 
обстеженням квартир 

Органи  місцевого  
самоврядування  

- забезпечення 
схоронності житлового 
фонду; 
-  у разі порушення 
порядку проведення 
реконструкції квартир 
передбачається 
стягнення штрафів, які 
спрямовуються на 
благоустрій міста  

відсутні 

 
5. Метою цього регуляторного акта є удосконалення Правил 

утримання та збереження житлового фонду у м.Кривому Розі в 
частині забезпечення належного контролю за проведенням 
реконструкції квартир у багатоквартирних жилих будинках та 
впорядкування переліку документів, які надаються до управління 
житлово-комунального господарства виконкому міськради, для 
розгляду зазначеного питання. 

 
6. Альтернативи вирішення проблеми: 

- збереження існуючих Правил в частині визначення порядку 
проведення реконструкції квартир в багатоквартирних жилих 
будинках; 

- користування Постановою Кабінету Міністрів України від 
22.09.2004 «Про порядок прийняття в експлуатацію 
закінчених будівництвом об’єктів. 

Аналіз альтернатив: 
Перший шлях вирішення проблеми не дає можливості здійснювати 

належний контроль за проведенням реконструкції квартир. 



-  другий шлях  не дає можливості чіткого визначення  переліку 
документів, які надаються  громадянами до управління житлово-
комунального господарства виконкому міськради для розгляду питання 
реконструкції квартир.  

7.  Запропонований проект є актуальним, досягає мети регулювання. 
Прийняття запропонованого регуляторного акта: 

- збільшить умови схоронності житлового фонду; 
- посилить відповідальність спеціалізованих проектних та 

будівельних організацій за дотриманням вимог, визначених проектною 
документацією.  

З прийняттям проекту рішення міської ради “Про внесення змін до 
рішення міської ради від 22.06.2005 № 3235 “Про затвердження Правил 
утримання та збереження житлового фонду у м.Кривому Розі”: 

- визначається чіткий порядок надання необхідного переліку 
документів для розгляду питань щодо надання дозволу та 
введення в експлуатацію квартир після реконструкції; 

- посилиться контроль за відповідністю виконаних робіт з 
реконструкції квартир до проектної документації. 

У разі неприйняття зазначеного рішення міської ради, ці питання не 
будуть урегульовані. 
8.  Запропонований регуляторний акт регулює правові відносини, 

що виникають у процесі реконструкції квартир в багатоквартирних жилих 
будинках, а також забезпечить збільшення умов схоронності житлового 
фонду. 

9.      Прийняття регуляторного акта дозволить впровадити в місті 
належний 

 контроль за додержанням вимог, передбачених проектною документацією, 
при виконанні робіт з реконструкції квартир, посилить відповідальність 
проектних та будівельних організацій за додержанням технологій 
виробництва робіт. 

10. Досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених 
цілей не впливає на витрати населення, громади і держави, крім 
витрат, пов’язаних з реконструкцією квартир. 

11. Не всі вигоди, які виникли внаслідок дії регуляторного акта, можуть 
бути визначені кількісно. Серед них: 

- запобігання непередбачених наслідків проведення реконструкції 
з втручанням в несучі конструкції жилих будинків; 

- покращання санітарно-технічного стану житлового фонду міста. 
12. Впровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить 

від ресурсів органів влади, місцевого самоврядування. 
13. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати 

на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть внесені 
відповідні корегування та доповнення. 

14. Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється 
довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів. У разі 



потреби, до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу 
відстеження його результативності. 

15.  Показниками результативності регуляторного акта є покращання 
санітарно-технічного стану житлового фонду, здійснення належного 
контролю за проведенням реконструкції квартир в багатоквартирних 
житлових будинках та стягнення штрафів за порушення  Правил утримання 
та збереження житлового фонду у м.Кривому Розі”. 

16. Результативність регуляторного акта буде відстежуватись один раз 
на півріччя виконкомами районних у місті рад спільно з 
управлінням житлово-комунального господарства, містобудування і 
архітектури виконкому міськради шляхом здійснення контролю за 
виконанням суб’єктами господарювання Правил утримання та 
збереження житлового фонду в частині проведення реконструкції. 

 
 
Розробником проекту рішення та аналізу його регуляторного впливу - управління 
житлово-комунального господарства виконкому міськради (каб.362, тел.74-42-10). 


