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Контактний телефон – 057 -749 – 61 - 04
I. Визначення проблеми
З метою своєчасного проведення капітального ремонту багатоквартирних
будинків на території Безлюдівської селищної ради та покращення технічного
стану житлового фонду в громаді шляхом проведення капітального ремонту у
багатоквартирному будинку на умовах співфінансування за рахунок коштів
селищного бюджету та коштів співвласників багатоквартирного будинку,
відповідно до положень Цивільного кодексу України, законів України «Про
житлово-комунальні послуги», «Про приватизацію державного житлового
фонду», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному
будинку», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про
місцеве самоврядування в Україні», Постанов Кабінету Міністрів України від
08.10.1992 № 572 «Про механізм впровадження Закону України «Про
приватизацію державного житлового фонду», від 05.09.2018 № 712 «Про
затвердження Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком
та Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним
будинком», наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального
господарства від 10.08.2004 № 150 «Про затвердження Примірного переліку
послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з
ремонту приміщень, будинків, споруд» виникла необхідність винести на розгляд
Безлюдівської селищної ради проект рішення «Про затвердження Порядку
використання бюджетних коштів для участі Безлюдівської селищної ради в
організації та фінансуванні ремонту житлових будинків».
Даний регуляторний акт дасть можливість здійснювати використання
коштів міського бюджету відповідно до принципів ефективності,
результативності, справедливості і неупередженості, а також забезпечення
реалізації співвласниками багатоквартирного будинку, у тому числі об’єднаннями
співвласників багатоквартирного будинку прав та виконання обов’язків
співвласників щодо управління багатоквартирними будинками, знизити
навантаження на співвласників багатоквартирних будинків, пов’язаного з
необхідністю
проведення
капітального
ремонту
спільного
майна
багатоквартирного будинку.
Основні групи, на які проблема справляє вплив:
Групи (підгрупи)
Так
Ні
Громадяни
+
-

Держава
Суб’єкти господарювання,
у тому числі суб’єкти малого
підприємництва

+
-

-

II. Цілі державного регулювання
Основними цілями прийняття запропонованого регуляторного акта є:
1. Задоволення інтересів громади та суб’єктів господарської діяльності з
питань:
- забезпечення реалізації співвласниками багатоквартирного будинку, у
тому числі об’єднаннями співвласників багатоквартирного прав та виконання
обов’язків співвласників щодо управління багатоквартирними будинками та їх
утриманням;
- зниження навантаження на співвласників багатоквартирних будинків,
пов’язаного з необхідністю проведення капітального ремонту спільного майна
багатоквартирного будинку;
- встановлення основних умов та принципів взаємодії органу місцевого
самоврядування та співвласників багатоквартирних будинків;
- забезпечення раціонального та ефективного використання коштів
селищного бюджету та визначення механізму залучення коштів селищного
бюджету для співфінансування проведення робіт капітального ремонту в
багатоквартирних будинках Безлюдівської селищної ради;
- удосконалення відносин, що виникають у сфері житлового господарства.
III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
1. Визначення альтернативних способів
Вид
Опис альтернативи
альтернативи
Альтернатива 1 Збереження існуючого стану
Альтернатива 2 Прийняття рішення Безлюдівською селищною радою «Про затвердження
Порядку використання бюджетних коштів для участі безлюдівської селищної
ради в організації та фінансуванні ремонту багатоквартирних житлових
будинків», яке спрямовано на приведення у відповідність до чинного
законодавства, з метою забезпечення ефективності, результативності
використання коштів місцевого бюджету, забезпечення реалізації
співвласниками багатоквартирного будинку, у тому числі об’єднаннями
співвласників багатоквартирного будинку прав та виконання обов’язків
співвласників щодо управління багатоквартирними будинками, а також
встановлення чіткого та доступного порядку співфінансування зазначених
робіт.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів держави
Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1 1. Залишення існуючої на даний момент ситуації 1. Не відповідність до
без змін
вимог чинного
законодавства.
2. Відсутність чіткого
механізму використання
бюджетних коштів для

участі в організації та
фінансуванні ремонту
житлових будинків.
Альтернатива 2 1. Чітка регламентація порядку проведення 1. Витрати, пов’язані з
капітального ремонту із залученням коштів прийняттям,
селищного бюджету та коштів співвласників оприлюдненням
та
багатоквартирних будинків;
введенням
в
дію
2. Забезпечення виконання вимог чинного регуляторного акта.
законодавства;
3. Реалізація повноважень органу місцевого
самоврядування у сфері житлово-комунального
господарств;
4. Ефективне використання коштів місцевого
бюджету;
5. Додаткове фінансування робіт, пов’язаних із
проведенням капітального ремонту житлового
фонду,
за
рахунок
залучення
коштів
співвласників багатоквартирних будинків;
6. Зменшення видатків місцевого бюджету на
проведення капітального ремонту житлового
фонду та, як наслідок, надійне функціонування
бюджетної сфери, проведення заходів в сфері
житлово-комунального
господарства
та
можливість збільшення кількості об’єктів, у яких
проводитиметься капітальний ремонт;

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернативи
Вигоди
Альтернатива 1 1. Залишення існуючої на даний
момент ситуації без змін

Витрати
1. Відсутність чіткого та зрозумілого
механізму залучення коштів
співвласників багатоквартирних
будинків на проведення капітального
ремонту багатоквартирних будинків.
Альтернатива 2 1. Чітка регламентація використання 1.
Витрати,
пов'язані
з
бюджетних коштів для участі в співфінансуванням
проведення
організації та фінансуванні ремонту капітальних ремонтів, що проводяться
житлових будинків
у
багатоквартирних
житлових
2.
Своєчасність
проведення будинках
за
рахунок
коштів
капітального
ремонту співвласників
багатоквартирного
багатоквартирних
будинків, будинку, у якому створено в
покращення
технічного
стану установленому порядку об’єднання
житлового фонду шляхом проведення співвласників
багатоквартирного
капітального ремонту, технічного будинку або за рахунок коштів
переоснащення спільного майна у співвласників
багатоквартирного
багатоквартирному будинку;
будинку, у якому не створено
3. Додаткове фінансування робіт, зазначені юридичні особи.
пов’язаних
із
проведенням
капітального ремонту житлового
фонду, за рахунок залучення коштів
селищного бюджету;
4.
Доступність
проведення
капітального
ремонту
багатоквартирних
будинків,
ефективне
використання
співвласниками
власних
коштів,
зменшення витрат на його проведення
та
забезпечення
належного

управління будинком

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Показник
Кількість суб’єктів
господарювання, що
підпадають під дію
регулювання, одиниць
Питома вага групи у
загальній кількості,
відсотків

Великі
-

Середні
-

Малі
-

Мікро
-

Разом
-

-

-

-

-

-

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають
внаслідок дії регуляторного акта
по альтернативі 1
Порядковий
номер
1

2
3
4

5

6
7
8
9
10
11

Витрати
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів,
сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації
персоналу тощо, гривень
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення
необхідності у сплаті податків/зборів), гривень
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням
звітності державним органам, гривень
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду
(контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/
приписів тощо), гривень
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій,
сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення
незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та
інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування
тощо), гривень.
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо),
гривень
Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень
Інше (уточнити), гривень.

За перший За п’ять років
рік
-

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень
Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього
підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць
Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього
підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання)
(рядок 9 х рядок 10), гривень

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання
Вид витрат

У перший рік

Витрати на придбання основних фондів, обладнання
та приладів, сервісне обслуговування, навчання /
підвищення кваліфікації персоналу тощо
Вид витрат

Витрати, пов'язані із веденням
обліку, підготовкою та поданням
звітності державним органам

Витрати за п'ять
років

-

-

Витрати на сплату податків та зборів
(змінених/нововведених) (за рік)

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів,
виникнення необхідності у сплаті
податків/зборів)
Вид витрат

-

Періодичні (за рік)

-

Витрати за п'ять
років
-

Витрати* на
ведення обліку,
підготовку та
подання звітності
(за рік)

Витрати на оплату
штрафних санкцій
за рік

-

-

Разом за рік

-

Витрати за п'ять
років

-

(витрати часу персоналу)

____________* Вартість витрат, пов'язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам,
визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної
кваліфікації).
Вид витрат

Витрати, пов'язані з
адмініструванням заходів
державного нагляду (контролю)
(перевірок, штрафних санкцій,
виконання рішень/приписів тощо)

Витрати* на
адміністрування
заходів державного
нагляду
(контролю) (за рік)

Витрати на оплату
штрафних санкцій
та усунення
виявлених
порушень (за рік)

-

-

Разом за рік

Витрати за п'ять
років

-

___________* Вартість витрат, пов'язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю),
визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної
кваліфікації.
Вид витрат

Витрати на отримання
адміністративних послуг
(дозволів, ліцензій,
сертифікатів, атестатів,
погоджень, висновків,
проведення
незалежних/обов'язкових
експертиз, сертифікації,
атестації тощо) та інших послуг
(проведення наукових, інших
експертиз, страхування тощо)

Витрати на
проходження
відповідних
процедур (витрати
часу, витрати на
експертизи, тощо)
-

-

Вид витрат
Витрати на оборотні активи (матеріали,
канцелярські товари тощо)
Вид витрат
Витрати, пов'язані із наймом додаткового
персоналу

Витрати
безпосередньо на
дозволи, ліцензії,
сертифікати, страхові
поліси (за рік стартовий)
-

За рік (стартовий)
-

Разом за рік
(стартовий)

Витрати за
п'ять років

-

Періодичні (за
наступний рік)

Витрати за п'ять років

-

-

Витрати на оплату праці додатково найманого
персоналу (за рік)
-

Витрати за п'ять
років
-

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають
внаслідок дії регуляторного акта
по альтернативі 2
Порядковий
номер
1

2
3
4

5

Витрати
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів,
сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації
персоналу тощо, гривень
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення
необхідності у сплаті податків/зборів), гривень
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням
звітності державним органам, гривень
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду
(контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/
приписів тощо), гривень
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій,
сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення
незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та

За перший За п’ять років
рік
-

-

-

-

-

-

-

-

-

6
7
8

9
10
11

інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування
тощо), отримання витягів про реєстрацію земельної ділянки, гривень
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень
Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень
Інше (виготовлення землевпорядної документації в разі
необхідності), гривень

-

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень
Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього
підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць
Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання)
(рядок 9 х рядок 10), гривень

-

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання
Вид витрат

У перший рік

Витрати на придбання основних фондів, обладнання
та приладів, сервісне обслуговування, навчання /
підвищення кваліфікації персоналу тощо
Вид витрат

-

Періодичні (за рік)

Витрати за п'ять
років

-

-

Витрати на сплату податків та зборів
(змінених/нововведених) (за рік)

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів,
виникнення необхідності у сплаті
податків/зборів)
Вид витрат

Витрати, пов'язані із веденням
обліку, підготовкою та поданням
звітності державним органам
(витрати часу персоналу)

-

Витрати за п'ять
років
-

Витрати* на
ведення обліку,
підготовку та
подання звітності
(за рік)

Витрати на оплату
штрафних санкцій
за рік

-

-

Разом за рік

-

Витрати за п'ять
років

-

____________* Вартість витрат, пов'язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам,
визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної
кваліфікації).
Вид витрат

Витрати, пов'язані з
адмініструванням заходів
державного нагляду (контролю)
(перевірок, штрафних санкцій,
виконання рішень/приписів тощо)

Витрати* на
адміністрування
заходів державного
нагляду
(контролю) (за рік)

Витрати на оплату
штрафних санкцій
та усунення
виявлених
порушень (за рік)

-

-

Разом за рік

-

Витрати за п'ять
років

-

___________* Вартість витрат, пов'язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю),
визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної
кваліфікації.
Вид витрат

Витрати на отримання
адміністративних послуг
(дозволів, ліцензій,
сертифікатів, атестатів,
погоджень, висновків,

Витрати на
проходження
відповідних
процедур (витрати
часу, витрати на
експертизи, тощо)
-

Витрати
безпосередньо на
дозволи, ліцензії,
сертифікати, страхові
поліси (за рік стартовий)
-

Разом за рік
(стартовий)

-

Витрати за
п'ять років

-

проведення
незалежних/обов'язкових
експертиз, сертифікації,
атестації тощо) та інших послуг
(проведення наукових, інших
експертиз, страхування тощо),
отримання витягів про
реєстрацію земельної ділянки
Вид витрат
Витрати на оборотні активи (матеріали,
канцелярські товари тощо)
Вид витрат
Витрати, пов'язані із наймом додаткового
персоналу

За рік (стартовий)
-

Періодичні (за
наступний рік)
-

Витрати за п'ять років
-

Витрати на оплату праці додатково найманого
персоналу (за рік)
-

Витрати за п'ять
років
-

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення
цілей
Здійснюється вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням
системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.
Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня
досягнення визначених цілей, де:
4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною
мірою (проблема більше існувати не буде);
3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже
повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);
2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково
(проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми
залишаться невирішеними);
1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті
(проблема продовжує існувати).
Рейтинг
Бал
Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
результативності результативності
(досягнення
(за
цілей під час чотирибальною
вирішення
системою
проблеми)
оцінки)
Альтернатива 2
4
Прийняття рішення Безлюдівською селищною радою «Про
затвердження Порядку використання бюджетних коштів
для участі Безлюдівської селищної ради в організації та
фінансуванні ремонту багатоквартирних житлових
будинків» дає змогу привести у відповідність
регуляторний акт вимогам чинного законодавства України,
забезпечити можливість встановлення чіткого та
доступного механізму проведення капітальних ремонтів
житлового фонду із залученням коштів співвласників
багатоквартирних будинків, забезпечення раціонального та
ефективного використання коштів місцевого бюджету, а
також зменшення фінансового навантаження на
співвласників багатоквартирних будинків у частині витрат
на його утримання.
Альтернатива 1
1
Не прийняття регуляторного акта призведе до відсутності
чітких механізмів реалізації фінансування ремонтних робіт

Рейтинг
результативності
Альтернатива 2

Альтернатива 1

Рейтинг

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного
місця альтернативи у
рейтингу
Удосконалення порядку Витрати, пов’язані з Проблема, яку передбачається
вирішення
питань, прийняттям,
розв’язати з прийняттям цього
пов’язаних
із оприлюдненням
рішення,
полягає
у
проведенням
регуляторного акта, необхідності приведення у
капітального ремонту а також витрати на відповідність
до
вимог
житлового фонду та проведення
чинного
законодавства
забезпечення
капітального
України, врахування положень
комплексного підходу ремонту житлових законів
України
«Про
до
нього,
чітка будинків
із особливості здійснення права
регламентація
залученням коштів власності
у
використання
співвласників
багатоквартирному будинку»,
бюджетних коштів для багатоквартирних
«Про
об’єднання
участі в організації та будинків та коштів співвласників
співфінасуванні
місцевого бюджету багатоквартирного будинку»,
ремонту
житлових
при здійсненні капітального
будинків
ремонту в багатоквартирних
житлових
будинках
Безлюдівської селищної ради
та
залучення
коштів
співвласників до проведення
таких робіт.
Залишення
існуючої Витрати, пов'язані зі відсутність чіткого механізму
ситуації без змін
співфінансуванням використання
бюджетних
проведеня
коштів для участі в організації
капітальних
та спів фінансуванні ремонту
ремонтів
багатоквартирних житлових
багатоквартирних
будинків
житлових будинків.

Аргументи щодо переваги обраної
альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику
зовнішніх
чинників на дію
запропонованого
регуляторного
акта
Альтернатива 2 Приведення регуляторного акту у відповідність до
Х
вимог чинного законодавства, чіткий механізм
використання бюджетних коштів для участі в
організації
та
співфінансуванні
ремонту
багатоквартирних житлових будинків
Альтернатива 1 Невирішення поставленої задачі.
Х

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної
проблеми
Можливість досягнення цілей регуляторного акта забезпечується у разі
належного виконання органами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами
правовідносин, що виникають відповідно до його вимог.

У зв’язку з необхідністю проведення комплексу ремонтно-будівельних
робіт, пов’язаних з відновленням або покращенням експлуатаційних показників,
модернізацією конструкцій і обладнання будівель у зв’язку з їх фізичною
зношеністю та руйнуванням, із заміною або відновленням несучих, або
огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання багатоквартирних
будинків, зважаючи на обов’язок громадян, які мають у приватній власності
жилий будинок (квартиру), провадити за свій рахунок поточний і капітальний
ремонт, а також сприяння держави в ремонті та благоустрої багатоквартирних
жилих будинків (квартир), що належать громадянам, розроблено рішення
Безлюдівської селищної ради «Про затвердження Порядку використання
бюджетних коштів для участі Безлюдівської селищної ради в організації та
фінансуванні ремонту багатоквартирних житлових будинків».
Пропонується прийняти рішення Безлюдівської селищної ради «Про
затвердження Порядку використання бюджетних коштів для участі Безлюдівської
селищної ради в організації та фінансуванні ремонту багатоквартирних житлових
будинків» для удосконалення існуючого порядку проведення капітального
ремонту багатоквартирних житлових будинків із залученням коштів
співвласників до проведення таких робіт, а також стимулювання ініціативи
власників та забезпечення належного управління житловими будинками на
території Безлюдівської селищної ради.
До заходів, які повинні здійснити органи влади для впровадження цього
регуляторного акта, можна віднести:
- інформування суб’єктів, на які поширюється дія регуляторного акта, а
саме: співвласників багатоквартирних будинків та об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку, про можливість проведення капітального ремонту
багатоквартирних будинків із залученням коштів місцевого бюджету;
- проведення уповноваженим органом консультативно-роз’яснювальної
роботи про порядок проведення капітального ремонту із залученням коштів
місцевого бюджету;
- забезпечення фінансування проведення капітального ремонту
багатоквартирних будинків на умовах, визначеним регуляторним актом, за
рахунок коштів селищного бюджету у межах кошторисних призначень на
відповідних рік;
- проведення капітального ремонту багатоквартирних будинків за рахунок
коштів співвласників багатоквартирних будинків та селищного бюджету у межах
кошторисних призначень на відповідних рік.
- збільшення кількості багатоквартирних будинків, у яких буде проведено
капітальний ремонт;
Запропонований механізм дії даного проекту регуляторного акта відповідає
принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності,
ефективності, прозорості та передбачуваності.
Ступінь ефективності зазначених заходів є достатнім, адже виконавши їх
належним чином, буде досягнуто поставленої мети.
VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів,
якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого
самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або
виконувати ці вимоги

Фактором впливу на дію регуляторного акта може бути внесення змін до
податкового та бюджетного законодавства України у частині змін, що впливають
на визначення вартості робіт з проведення капітального ремонту
багатоквартирних будинків.
Виконання вимог даного регуляторного акта не потребує значних
додаткових витрат, зокрема, коштів міського бюджету.
VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Строк дії даного регуляторного акта необмежений у часі.
У разі необхідності, зокрема, у зв’язку зі змінами у чинному законодавстві
України та за підсумками аналізу відстеження його результативності, будуть
вноситися зміни до вказаного регуляторного акта.
VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Основним показником результативності акта є динаміка кількості
проведених капітальних ремонтів багатоквартирних житлових будинків з метою
забезпечення комплексного оновлення внутрішньобудинкових мереж та
конструктивних елементів значної кількості багатоквартирних будинків
на території Безлюдівської селищної ради, і як результат – подовження терміну їх
експлуатації. Забезпечення створення комфортних та безпечних умов для
проживання мешканців у житлових приміщеннях.
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься
відстеження результативності дії регуляторного акта
Відстеження результативності акта буде здійснюватись за допомогою
статистичного методу шляхом збору та аналізу даних.
Базове відстеження результативності акта буде проведено після сплину
шестимісячного строку з дня набрання чинності регуляторним актом шляхом
аналізу статистичних даних.
Повторне відстеження – через рік після набрання чинності регуляторним
актом. У разі виявлення суперечливих положень або таких, які не відповідають
чинному законодавству України, їх буде виправлено шляхом внесення
відповідних змін до регуляторного акта.
Періодичне відстеження буде проводитися раз на три роки, починаючи з
дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності шляхом
аналізу даних щодо наявності/відсутності проблемних питань у реалізації
положень регуляторного акта.
Джерелом інформації для повторного та періодичного відстеження
результативності акта будуть статистичні дані.

