
ЗВІТ 

ПРО  ПЕРІОДИЧНЕ  ВІДСТЕЖЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  РЕГУЛЯТОРНОГО 

АКТА 
 

1. Вид та назва регуляторного акта: 

 

Рішення ХХХVІ сесії міської ради 6 скликання від 12 квітня 2013 року №12 «Про залучення 

коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста 

при встановленні тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» 

 

2. Виконавець заходів з відстеження: 

 Відділ підприємництва та аналізу управління економічного розвитку Шепетівської 

міської ради 

 

3. Цілі прийняття акта: 

-   забезпечення рівності умов ведення бізнесу для підприємців, які встановили 

тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності відповідно до Наказу 

Мінрегіонбуду України №244 від 21.10.2011 року та підприємців, які встановили ТС на 

орендованих земельних ділянках та про договорам сервітутів; 

-   встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку визначення величини та 

сплати внесків на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури міста при встановленні тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності; 

 -   збільшення обсягу надходжень в місцевий бюджет від замовників на економічний та 

соціальний  розвиток міста; 

- сприяння розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури міста та 

його благоустрою. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження: 

 З 10  квітня 2017 року по 15 квітня 2017 року. 

 

5. Тип відстеження: 

 Періодичне відстеження 

 

6. Метод одержання результатів відстеження: 

 Статистичний 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також 

способи одержання даних: 

 Відстеження результативності цього  регуляторного акта здійснювалось шляхом 

аналізу статистичної  інформації отриманої від відділу містобудування та архітектури щодо: 

 Кількості замовників на встановлення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності 

 Розміру надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією акта. 

 

 Кількості укладених договорів про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури міста Шепетівка при встановленні 

тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності: 



8.1.Кількість замовників на встановлення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності 

  

Відповідно з інформацією відділу містобудування та архітектури  кількість 

замовників на встановлення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності   становило: 

 

 Базове 

відстеження 
Повторне 

відстеження 
Періодичне відстеження 

2012 р Січень-

березень 

2013 р. 

квітень-

грудень 

2013 р. 

Січень-

березень 

2014 р. 

квітень-

грудень 

2014 р. 

2015 р . 2016 р. Січень-

березень 

2017 р. 

Кількість 

замовників на 

встановлення 

тимчасових 

споруд 

50 10 22 10 66 117 108 39 

Варто зазначити, що у 2013 році серед загальної кількості ( 32)  замовників  на 

встановлення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності - 10 

замовників встановлювали тимчасові споруди на власних або орендованих земельних 

ділянках, тобто дія цього регуляторного акту на них не поширювалась. У 2014 році таких 

замовників було 7, у 2015 р. – 14, у 2016 р. -7 та три -  у першому кварталі 2017 року. 

8.2. Розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією акта. 

 

 За інформацією міського фінансового управління та відділу містобудування та 

архітектури від суб’єктів підприємництва, які уклали договори про пайову участь у 

створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Шепетівка 

при встановленні тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності,  

надійшло: 

  
Період  2013 р. Січень-

березень 

2014 р. 

квітень-

грудень 

2014 р. 

2015 р . 2016 р. Січень-березень 

2017 р. 

 

Розмір надходжень, 

грн 

20480,0 0 61055,0 180629,28 245593,99 31130,43 

8.3.Кількість укладених договорів про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури міста Шепетівка при встановленні 

тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності. 

 

 Відповідно до інформації відділу містобудування та архітектури  кількість договорів 

про  пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури міста Шепетівка при встановленні тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності розподілилась наступним чином: 
Період  2013 р. Січень-

березень 

2014 р. 

квітень-

грудень 

2014 р. 

2015 р . 2016 р. Січень-березень 

2017 р. 

 

Кількість договорів 
30 9 59 103 101 35 

   

 



9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених 

цілей. 

 

 При проведенні періодичного відстеження результативності рішення ХХХVІ сесії 

міської ради 6 скликання від 12 квітня 2013 року №12 «Про залучення коштів замовників на 

розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста при встановленні 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» можна зробити висновок, 

що даний регуляторний акт досяг визначених цілей та не потребує внесення змін чи 

доповнень. 

 

 

Міський голова         М. Полодюк 

 

 

 


