
ЗВІТ 

ПРО  ПЕРІОДИЧНЕ  ВІДСТЕЖЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  РЕГУЛЯТОРНОГО 

АКТА 
 

1. Вид та назва регуляторного акта: 

 

Рішення виконавчого комітету міської ради № 164 від 19 липня 2012 року «Про 

затвердження розрахунку орендної плати за необлаштоване торгове місце на ринку КП 

«Шепетівський ринок» по проспекту Миру, 28» 

 

2. Виконавець заходів з відстеження: 

 

 Відділ підприємництва та аналізу управління економічного розвитку виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради 

 

3. Цілі прийняття акта: 

 

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

сфері господарської діяльності» щодо підготовки та затвердження регуляторних актів; 

-         затвердження економічно – обґрунтованого розрахунку орендної плати за 

необлаштоване торгове місце на ринку и КП «Шепетівський ринок» у відповідності до 

діючого законодавства; 

-         забезпечити беззбиткове функціонування комунального підприємства; 

-         забезпечити своєчасну оплату податків та зборів, виплати заробітної плати. 

 

 4. Строк виконання заходів з відстеження: 

 

 З 20 вересня  2019 року по  21 листопада  2019 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 КП «Шепетівський ринок» щодо: 

 кількості укладених договорів між КП «Шепетівський ринок» та суб’єктами 

господарювання які користуються послугами ринку. 

 рівня поінформованості суб’єктів господарювання з положенням регуляторного 

акта.  

 

 

 

 



8. Кількісні та якісні значення показників результативності: 

 

 8.1. Кількість укладених договорів між КП «Шепетівський ринок» та суб’єктами 

господарювання які користуються послугами ринку. 

 

За інформацією, отриманої від КП «Шепетівський ринок»  станом на 01.08.2016 року між 

КП «Шепетівський ринок» та суб’єктами господарювання укладено 57 договорів оренди 

необлаштованих торгових місць, станом на 01.11.2019 року КП «Шепетівський ринок» 

укладено 2 (два) договори оренди необлаштованих торгових місць.  У  зв’язку з 

систематичною несплатою, грубими порушенням умов   укладених договорів оренди  та на 

виконання рішення виконавчого комітету Шепетівської міської ради № 62 від 22.02.2018 року 

усі діючі договори оренди  за необлаштоване торгове місце станом  на 01.07.2019 року  були 

розірвані. 

 

8.2. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з положенням 

регуляторного акта.  

 Після прийняття на засіданні виконавчого комітету Шепетівської міської ради 

рішення було оприлюднене в місцевій газеті «Шепетівка» №30(44)  від 26 липня 2012 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 має недостатній ступінь досягнення визначених цілей, 

результати реалізації  мають негативну динаміку. Даний регуляторний акт на даний час не 

потребує змін та доповнень, оскільки кількість суб’єктів господарювання , що орендують 

місце на ринку значно зменшилося, і при перегляді орендної плати в сторону збільшення, 

ефекту на даний час не передбачається. 

 

. 

 

 

Міський голова                                                                                М.Полодюк    

 

 

 

 

 


