
 
 
Звіт 

про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - 
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17.07.2009 року 
№428 «Про встановлення плати за проживання в гуртожитках», 
зареєстрованого в Головному управлінні юстиції в Івано-Франківській 
області 27 липня 2009 року за №33/956 
 
 

1. Вид, назва і дата прийняття регуляторного акта 
  Розпорядження голови облдержадміністрації від 17.07. 2009 р. № 428 
«Про встановлення плати за проживання в гуртожитках». 

 
2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 
    Департамент економіки облдержадміністрації. 

 
3. Цілі прийняття регуляторного акта 

         Розпорядження прийняте з метою запровадження регулювання плати за 
проживання в гуртожитках (крім студентських) громадян України, осіб без 
громадянства та іноземців, які займають приміщення, що знаходяться у 
спільному користуванні кількох осіб, які не перебувають у сімейних 
відносинах, та приведення її рівня до відповідності з платою на житлово-
комунальні послуги для населення. 
 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності 
     Відстеження результативності регуляторного акта проведено через три 

роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження 
результативності.  
 

5. Тип відстеження результативності 
Періодичне відстеження. 
 

6. Метод одержання результатів відстеження результативності 
     Під час проведення періодичного відстеження результативності 

регуляторного акта застосовувався статистичний метод одержання результатів. 
 

7. Дані, на основі яких відстежувалась результативність, способи 
одержання даних 

     Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось на 
основі існуючої нормативно-правової бази у сфері ціноутворення, інформацій, 
отриманих  від райдержадміністрацій, міськвиконкомів щодо розміру плати за 
проживання в гуртожитках та рівня відшкодування платою за надані послуги 
витрат на утримання гуртожитків з дня закінчення повторного обстеження та до 
01.09.2014р.  

 
 



8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта  
     Аналіз результативності дії розпорядження здійснюється за кількісними та 

якісними показниками, які характеризують розмір плати за проживання в 
гуртожитках  

     Регулювання плати за проживання в гуртожитках (крім студентських) 
громадян України, осіб без громадянства та іноземців, які займають 
приміщення, що знаходяться у спільному користуванні кількох осіб, які не 
перебувають у сімейних відносинах, здійснюється відповідно до повноважень, 
визначених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року 
№1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та 
виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)». 

   Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 17.07.2009 
року №428 «Про встановлення плати за проживання в гуртожитках» 
встановлено граничний розмір плати за проживання в гуртожитках (крім 
студентських) громадян України, осіб без громадянства та іноземців, які 
займають приміщення, що знаходяться у спільному користуванні кількох осіб, 
які не перебувають у сімейних відносинах (вартість ліжко-місця), на рівні не 
вище діючих в населеному пункті тарифів на житлово-комунальні послуги для 
населення, затверджених відповідно до чинного законодавства, обсягів їх 
споживання і займаної площі. 

    Обсяги споживання комунальних послуг для обрахунку вартості ліжко-
місця визначаються за показами засобів обліку, а при їх відсутності – за 
нормами, затвердженими згідно з чинним законодавством. Розмір житлової 
площі, яка припадає на одне ліжко-місце, визначається відповідно до проектно-
кошторисної документації. 

    Оскільки гуртожитки для проживання громадян, які займають приміщення, 
що знаходяться у спільному користуванні кількох осіб, які не перебувають у 
сімейних відносинах знаходяться тільки в обласному центрі та трьох районних 
центрах області (м. Надвірна, м. Долина та м. Снятин) проаналізовано динаміку 
розміру плати за проживання в гуртожитках з врахуванням максимального 
рівня діючих тарифів та норм житлово-комунальних послуг у цих містах. 
  Проведеним аналізом встановлено, що вартість ліжко-місця у 
гуртожитках змінювалася відповідно до зростання тарифів на комунальні 
послуги і становила у вересні 2014 року 160,0 – 225,0 грн. за 1 ліжко/місце в 
місяць. 
 Скарги від громадян щодо завищення рівня плати за проживання у 
гуртожитках та звернення суб’єктів господарювання, на балансі яких 
перебувають гуртожитки, щодо збитковості гуртожитків до департаменту 
економіки не надходили. 

 

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

Діючий механізм регулювання плати за проживання в гуртожитках (крім 
студентських) є найоптимальнішим, оскільки дозволив привести її рівень у 
відповідність з платою за житлово-комунальні послуги для населення, 
забезпечити часткове відшкодування платою за надані послуги витрат на 



утримання гуртожитків, контролювати її розмір та забезпечити керованість 
процесом формування тарифів. 

На підставі вищевикладеного вважаємо, розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 17.07.2009 року №428 «Про встановлення плати за 
проживання в гуртожитках» перегляду не потребує. 

 
 
 

Директор департаменту економіки                               Володимир Попович 


