
ЗВІТ 

ПРО  ПОВТОРНЕ  ВІДСТЕЖЕННЯ  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО  АКТА 
 

1. Вид та назва регуляторного акта: 
 Рішення XXXII сесії міської ради VII скликання № 11 від 21 грудня 20177 року 

«Про впорядкування орендних відносин майна комунальної власності територіальної 

громади міста Шепетівки». 

 
2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності. 

  Відділ підприємництва та аналізу управління економічного розвитку 

Шепетівського міськвиконкому. 

 
      3. Ціль прийняття регуляторного акта. 

Цілями прийняття даного регуляторного акта є: 

- впорядкування процесу передачі майна в оренду згідно з діючим законодавством;  

- встановлення чіткого,  прозорого порядку передачі об’єктів комунальної власності 

в користування юридичним та фізичним особам; 

- підвищення ефективності використання об’єктів комунальної власності 

територіальної громади м.Шепетівки шляхом передачі в оренду об’єктів на 

конкурсних засадах; 

- визначення умов оренди комунального майна, методики розрахунку орендної 

плати, ставок; 

- затвердження типового договору оренди приміщень комунальної власності; 

- збільшення надходжень від майна комунальної власності. 

 

      4.Строк виконання заходів з відстеження результативності. 
 22 грудня 2018 року по 31 січня 2019 року   

 

    5. Тип відстеження. 
 Повторне   відстеження 

 

     6. Метод одержання результатів відстеження результативності. 
 Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод 

одержання результатів. 

 
 7. Дані на основі яких відстежувалася результативність, а також 

способи одержання даних. 

  
Враховуючи цілі регулювання, для повторного відстеження результативності 

регуляторного акта були визначені такі показники результативності:  

     Показниками ефективності регуляторного акту  будуть: 

1. Кількість укладених договорів оренди комунального майна. 

2. Кількість проведених конкурсів на оренду комунального майна.  

3. Грошові кошти , отримані від оренди комунального майна. 

4. Загальна площа приміщень комунального майна, що може надаватись в оренду, в 

т.ч. фактично орендується 

5. Рівень поінформованості населення міста з  положеннями акта. 



8. Кількісні та якісні значення показників результативності 
 

№ 

з/п 

Показник 2017 рік 20018 рік 

Базове відстеження Повторне 

відстеження 

1 Кількість укладених договорів оренди 

комунального майна 

37 41 

2. Кількість проведених конкурсів на 

оренду комунального майна 

- - 

3. Грошові кошти отримані від оренди 

комунального майна, грн. 

241977.57 283386.00 

4.  Загальна площа приміщень 

комунального майна, що може 

надаватись в оренду, в т.ч. фактично 

орендується, кв.м. 

1874.02 

1576.93 

2767.63 

2436.83 

5 Рівень поінформованості населення 

міста з положеннями акта 

Рішення 

оприлюдненно в 

місцевій газеті 

«Шепетівський  

вісник»  від 28 грудня 

2017 року, на сайті 

міської ради в розділі 

«Регуляторна 

політика» 

Рішення 

оприлюдненно в 

місцевій газеті 

«Шепетівський  

вісник»  від 28 

грудня 2017 

року, на сайті 

міської ради в 

розділі 

«Регуляторна 

політика» 

 

 

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 повторного періоду до базового  періоду, можна зробити висновок, що 

регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей, результати 

реалізації  мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень. 

 

 

Міський голова                                                                                                  М.Полодюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


