
ЗВІТ 

ПРО  БАЗОВЕ  ВІДСТЕЖЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  РЕГУЛЯТОРНОГО 

АКТА 
 

1. Вид та назва регуляторного акта: 

 

Рішення LІІ  сесії міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року №33 «Про залучення 

коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста» 

 

2. Виконавець заходів з відстеження: 

 Відділ підприємництва та аналізу управління економічного розвитку апарату міської 

ради та її виконавчого комітету  

 

3. Цілі прийняття акта: 

-   забезпечення прозорості та гласності в процесі залучення замовників до пайової участі 

в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста; 

- встановлення зручного у використанні чітко врегульованого порядку та умов залучення 

коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста; 

- застосування єдиного підходу  до розрахунку величини  пайової участі; 

- здійснення контролю за своєчасністю та повнотою надходжень внесків на розвиток 

інфраструктури міста; 

- збільшення надходжень до місцевого бюджету від сплати пайової участі у розвитку 

інфраструктури міста; 
- сприяння розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури міста.  

 

 4. Строк виконання заходів з відстеження: 

 З 17 грудня 2018 року по 27 грудня 2018 року. 

 

5. Тип відстеження: 

 Базове 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  та 

фінансового управління щодо: 

 Розмір надходжень до місцевого бюджету, пов`язаних з дією акта  

 Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта  

 Розмір коштів, що витрачатимуться суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, 

пов`язаними з виконанням вимог акта  

 Час, що витрачатиметься суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними 

з виконанням вимог акта  

 Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних 

положень акта. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності: 

 



8.1.Розмір надходжень до місцевого бюджету, пов`язаних з дією акта  

 

 Відповідно з інформацією фінансового управління від замовників на розвиток 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури до місцевого бюджету надійшло: 

 

 

Період 

 

Сума , грн 

2017 рік 61 114,00 

Січень-листопад  2018 

року 

128 461,00 

 

 
8.2.Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія 

акта  

 

Відповідно з інформацією відділу містобудування та архітектури  кількість суб`єктів 

господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта  становить: 

 

 

Період 

 

 

Кількість замовників  

2017 рік 16 

Січень-листопад  2018 

року 

25 

 
8.3.Розмір коштів, що витрачатимуться суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, 

пов`язаними з виконанням вимог акта  
На виконання умов регулювання замовники несуть наступні фінансові витрати:  

1) на сплату пайової участі у розвиток інфраструктури; 

2) на виконання умов регулювання (адмін.процедури)  

 

   

 

2017 р., (грн.) Січень-листопад 2018 р, 

(грн.) 

Сплата пайової участі у 

розвиток інфраструктури 

 

61114,00 128 461,00 

Виконання умов 

регулювання 

(адмін.процедури) 

1464,16 2287,75 

 Разом витрат 62578,16 130748,75 

 
8.4.Час, що витрачатиметься суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, 

пов`язаними з виконанням вимог акта  
 Для отримання первинної інформації  про вимоги регулювання ( ознайомлення з 

процедурою залучення коштів замовників на розвиток інженерно- транспортної та соціальної 

інфраструктури) суб’єктом господарювання буде витрачено 0,5 годин та 1 годину на 

організацію виконання вимог регулювання ( укладання договору). Загальний час складає 1,5 

години. 

 

 



8.5.Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних 

положень акта. 

  

Рішення LІІ  сесії міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року №33 «Про 

залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури міста» розміщено на офіційному сайті Шепетівської міської ради і мережі 

Інтернет, на дошці об’яв управління економічного розвитку та надруковано в міській газеті 

«Шепетівський вісник» № 103-104 від 27 грудня 2018 року.  

 

 

  

 

 

 

Міський голова          М.Полодюк 

 

 

 

 

 


