
ЗВІТ  

ПРО ПЕРІОДИЧНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА 

 
1. Вид та назва регуляторного акта: 

 

 Рішення ХХХVI сесії міської ради VI скликання  № 2 від 12 квітня  2013 року «Про 

затвердження мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної 

площі нерухомого майна у м.Шепетівка».  

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 

 

 Відділ підприємництва та аналізу управління економічного розвитку 

Шепетівського міськвиконкому. 

 

3. Цілі прийняття акта. 

 

Цілями прийняття даного регуляторного акта є: 

 

- дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності» щодо  підготовки та затвердження регуляторних 

актів; 

- встановити мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного метра 

загальної площі нерухомого майна у місті з урахуванням його місця розташування 

та функціонального використання; 

- збільшити надходження коштів до міського бюджету; 

- вдосконалити міську сферу орендних відносин. 

 

4.Строк виконання заходів з відстеження результативності. 

   

  12.12.2017 р. по 29.12.2017 р. 

 

5. Тип відстеження 

 

   Періодичне відстеження 

 

6. Метод одержання результатів відстеження результативності. 

 

 Для проведення періодичного відстеження використовувався статистичний метод 

одержання результатів. 

 

7. Дані на основі яких відстежувалася результативність, а також способи 

одержаних даних. 

  

1. Кількість суб’єктів господарювання - платників податку на доходи фізичних 

осіб на яких поширюється дія акта, осіб; 

2. Сума надходжень до міського бюджету, від сплати податку тис.грн.; 

3.  Рівень поінформованості суб’єктів  господарської діяльності щодо  розрахунку 

та мінімальної вартості місячної оренди 1кв.метра загальної площі нерухомого 

майна по місту. 



  

8.Кількісні та якісні значення показників результативності. 

 

 
Показник 

Повторне 

відстеження  

 

Періодичне відстеження 

2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 

Кількість суб’єктів  - 

господарювання 

платників податку на 

доходи фізичних осіб на 

яких поширюється дія 

акта, осіб;   

38 24 26 29 

Сума надходжень до 

міського бюджету, від 

сплати податку тис.грн.;   

101.5 59.00 74.00 80.00 

 

Рівень 

поінформованості 

суб’єктів 

господарювання, 

населення міста  з 

положеннями даного 

регуляторного акта. 

Рішення 
оприлюднене 

в  

місцевій газеті 
«Шепетівка»  
від  18 квітня 
липня 2013 р., 
повторно 28 
листопада 
2013 р., на 

сайті міської 
ради та на 

дошці 

 об’яв 

управління 

економічного 

розвитку 

Рішення оприлюднене в  

місцевій газеті «Шепетівка»  від  18 
квітня липня 2013 р., повторно 28 

листопада 2013 р., на сайті міської ради 
та на дошці 

 об’яв управління економічного 

розвитку 

 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей. 

 

 Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності» на підставі порівняння вищевказаних показників 

відстеження періодичного  періоду до повторного  періоду, можна зробити висновок, що 

регуляторний акт діє, має достатній ступінь досягнення визначених цілей,  він не потребує 

змін чи доповнень. 

 

 
Міський голова                                                                                            М.Полодюк 


