
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 
до проекту рішення Пирятинської міської ради „Про затвердження 

Порядку присвоєння та впорядкування  поштових адрес об’єктам нерухо-
мого майна в м.Пирятин та в сільських населених пунктах“. 

 
Цей аналіз регуляторного впливу (далі Аналіз) розроблений на виконання 

та з дотриманням вимог Закону України „Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності“ та Методики проведення аналізу 
впливу та відстеження результативності регуляторного акту і визначає правові 
та організаційні засади реалізації проекту рішення Пирятинської міської ради 
„Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам не-
рухомого майна в м.Пирятин та в сільських населених пунктах“. 

 
1. Визначення проблеми. 
Розробка Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухо-

мого майна в м.Пирятин та в сільських населених пунктах зумовлена відсутніс-
тю нормативно-правової бази в чинному законодавстві, яка регулює чіткий ме-
ханізм дій орану місцевого самоврядування з вирішення даного питання, наяв-
ною розбіжністю в адресному господарстві, подвоєнням поштової адреси 
об’єктів нерухомості. 

Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна 
в м.Пирятин та в сільських населених пунктах (далі –Порядок) – нормативно – 
правовий акт, яким установлюється порядок присвоєння та зміни поштових ад-
рес об’єктам нерухомого майна в м.Пирятин та в сільських населених пунктах, 
регулюються права та обов’язки учасників правовідносин у сфері адресного го-
сподарства, визначено комплекс заходів, необхідних для забезпечення його вре-
гулювання. 

Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна 
в м.Пирятин та в сільських населених пунктах визначає правові, соціальні та ор-
ганізаційні засади для впорядкування адресного господарства і спрямовані на 
створення безперешкодних умов громадянам при реєстрації об’єктів нерухомо-
сті в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив: фізичні особи 
та юридичні особи. 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів. 
 

2. Визначення цілей державного регулювання. 



 
Прийняття регуляторного акта є механізмом виконання ст. 37 Закону Ук-

раїни „Про  місцеве самоврядування в Україні“, Постанови Кабінету Міністрів 
України від 27.03.2019 „Деякі питання дерегуляції господарської діяльності“, 
що забезпечить реалізацію державної політики щодо ефективного вирішення 
проблеми впорядкування адресного господарства на території населених пунк-
тів. Метою запропонованого регуляторного акта є встановлення законодавчо 
врегульованих прав та обов’язків учасників правовідносин у сфері адресного 
господарства на території населених пунктів, а також забезпечення належних 
умов власникам нерухомого майна при оформленні права власності на нього. 

 
3. Альтернативними способами досягнення встановлених цілей є: 
Альтернатива 1. Не приймати даний порядок. 
Дана альтернатива не прийнятна через відсутність вищого нормативно-

правового акту, який врегульовує питання впорядкування адресного господарс-
тва , а тому немає можливості за допомогою сучасних важелів регулювати від-
носини у сфері впорядкування адресного господарства, забезпечувати права і 
законні інтереси жителів громади. 

Альтернатива 2. Здійснення контролю за адресним господарством. 
При даній альтернативі можуть бути не враховані всі особливості та вини-

кнути невідповідності норм чинних нормативно-правових актів. Тому цей спо-
сіб не прийнятний. 

Альтернатива 3. Прийняття рішення Пирятинської міської ради Про за-
твердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого 
майна в м.Пирятин та в сільських населених пунктах. 

Затвердження Порядку дає змогу: 
врегулювати права та обов’язки учасників правовідносин у сфері адресно-

го господарства  на території міста та сільських населених пунктів відповідно 
до чинних нормативно-правових актів; 

 впорядкувати адресне господарство населених пунктів; 
власникам нерухомості без перешкод зареєструвати об’єкти в Державно-

му реєстрі речових прав.  
Даний спосіб найбільш ефективний для реалізації цілей та відповідає ви-

могам законодавства. 
Витрати на реалізацію будь-якого з альтернативних способів досягнення 

цілі відсутні. 
 



4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання про-
блем, і відповідні заходи. 

Для встановлення порядку виконання заходів при присвоєнні та зміні по-
штових адрес об’єктів нерухомого майна на території населених пунктів Пиря-
тинської міської ОТГ, створення сприятливих для мешканців умов, проектом 
Порядку визначено:  

сферу дії Порядку та учасників правовідносин у цій сфері; 
права та обов’язки юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та фізич-

них осіб у сфері адресного господарства; 
порядок та рекомендації  до реєстрації права власності на об’єкти нерухо-

мості, виготовлення технічних документацій на об’єкти; 
контроль у сфері адресного господарства; 
відповідальність фізичних та юридичних осіб на території населених пун-

ктів Пирятинської міської ради за невиконання розпорядчих актів виконкому. 
Бальна оцінка досягнення зазначених цілей – 4,  цілі досягнуті повною мі-

рою (проблема більше існувати не буде). 
 
 5.  Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі 
прийняття регуляторного акту. 

Даний регуляторний акт встановлює порядок присвоєння нових та зміни 
існуючих поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території населених 
пунктів Пирятинської міської ради, регулює права та обов’язки учасників пра-
вовідносин у сфері адресного господарства, визначає комплекс заходів, необ-
хідних для впорядкування адресного господарства на території міста та сільсь-
ких населених пунктів. Також запропонований регуляторний акт покладає 
обов’язковість виконання його положень всіма органами державної влади, ор-
ганами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями 
незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами. 

На дію даного регуляторного акта можуть вплинути зміни в чинному за-
конодавстві. 

 
6. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта. 
Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна 

на території населених пунктів Пирятинської міської ради приймається на без-
терміновий період у зв’язку з тим, що заходи з впорядкування адресного госпо-
дарства повинні виконуватись суб’єктами підприємницької діяльності система-
тично. 



У разі виникнення змін до чинного законодавства, які можуть вплинути 
на дію запропонованого регуляторного акта, а також за підсумками відстеження 
його результативності, до діючого Порядку будуть вноситись відповідні зміни. 
 

7. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого 
регуляторного акту за методом аналізу вигод та витрат. 
Сфера впли-

ву 
Можливі вигоди Можливі витрати 

суб’єкти гос-
подарювання 
(юридичні 
особи, фізичні 
особи) 

- упорядкування  правовідносин 
між суб’єктами господарювання 
та органами місцевого самовря-
дування. 

- витрати на внесення 
змін до технічної доку-
ментації на об’єкти не-
рухомого майна; 
- витрати для реєстрації 
об’єктів нерухомості та 
внесення змін до ДРРП; 
- витрати на виготовлен-
ня аншлагів на будівлі; 

Пирятинська 
міська рада 

- упорядкування відносин між 
суб’єктами господарювання та 
окремими громадянами у сфері 
адресного господарства; 
- створення умов для реалізації 
прав та виконання обов’язків 
суб’єктів господарювання та 
посадових осіб Пирятинської 
міської ради міської ради у сфері 
адресного господарства; 
- впорядкування адресного 
господарства населених пунктів 
міської ради; 
- створення умов сталого 
розвитку Пирятинської міської 
ОТГ. 

- витрати на виготовлен-
ня технічних документа-
цій на об’єкти нерухомо-
го майна, що перебува-
ють у комунальній влас-
ності; 
- витрати для реєстрації 
об’єктів нерухомості та 
внесення змін до ДРРП; 
- витрати на виготовлен-
ня аншлагів на будівлі, 
що перебувають у кому-
нальній власності; 

 
 

8. Строк дії регуляторного акту. 
Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довго-

строковий або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби, до нього 
вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності. 



При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію 
запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні ко-
регування.  

 
9. Показники результативності регуляторного акта. 

Результативність регуляторного акту буде відстежуватися за такими пока-
зниками: 

зменшення кількості звернень від громади щодо розбіжностей в адресно-
му господарстві населених пунктів; 

кількість поданих суб'єктами господарювання та фізичними особами зве-
рнень щодо присвоєння нової та зміни існуючої поштової адреси об’єктам не-
рухомого майна; 

загальна кількість об’єктів нерухомого майна, яким на підставі рішень ви-
конавчого комітету міської ради присвоєні поштові адреси. 

 
10. Заходи з відстеження результативності регуляторного акта. 

       Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися на 
підставі статистичних даних, виходячи із зазначених показників результатив-
ності.  
  Оскільки для визначення значень показників результативності                    
регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове від-
стеження результативності даного регуляторного акта буде проведено через рік 
з дня набрання ним чинності  розробником цього проекту. 
  Періодичні відстеження результативності цього регуляторного акта 
здійснюються раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з по-
вторного відстеження результативності цього акта. 

 
Заступник міського голови 
 з питань діяльності виконкому                    М.В. Варава 
 
Начальник відділу містобудування,  
архітектури та житлово-комунального  
господарства виконкому міської ради                                                   М.І. Зергані 


