
ЗВІТ 

ПРО  БАЗОВЕ  ВІДСТЕЖЕННЯ  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО  АКТА 
 

1. Вид та назва регуляторного акта: 
Рішення ХI сесії міської ради VIII скликання № 15 від  24 червня  2021 року «Про 

встановлення  річних розмірів орендної плати за земельні ділянки». 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності. 
  Відділ підприємництва та аналізу управління економіки, підприємництва та 

підтримки інвестицій апарату міської ради та її виконавчого комітету 

 

      3. Ціль прийняття регуляторного акта. 
Цілями прийняття даного регуляторного акта є: 

- своєчасне наповнення бюджету міської територіальної громади; 

- дотримання норм та вимог Податкового Кодексу України; 

- збільшення надходжень до  бюджету міської територіальної громади за рахунок 

встановлених розмірів орендної плати за землю для  усієї громади ; 

- здійснення планування та прогнозування надходжень від орендної плати за землю  

при формуванні бюджету; 

- забезпечення необхідних надходжень до  бюджету міської територіальної громади  

з метою забезпечення належного фінансування програм соціально-економічного  та 

культурного розвитку міста; 

- забезпечення відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого 

самоврядування. 

 

 

      4.Строк виконання заходів з відстеження результативності. 
 01  - 03  грудня   2021 року. 

 

    5. Тип відстеження. 
 Базове   відстеження 

 

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

одержання результатів. 

 

 7. Дані на основі яких відстежувалася результативність, а також 

способи одержання даних. 

  
Враховуючи цілі регулювання, для базового відстеження результативності 

регуляторного акта були визначені такі показники результативності: 

     Показниками ефективності регуляторного акту  будуть: 

1. Розмір надходжень до  бюджету міської територіальної громади, пов`язаних з дією 

акта. 

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

дія акта. 



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

особами, пов`язаними з виконанням вимог акта. 

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

пов`язаними з виконанням вимог акта, на одного суб’єкта. 

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

положень акта 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 
 

№ 

з/п 

Показник Одиниця 

виміру 

2021 рік 

11 місяців 

1 Розмір надходжень до місцевого 

бюджету, пов`язаних з дією акта 

 

грн. 5 553 553,61 

2. Кількість суб`єктів 

господарювання , на яких 

поширюватиметься дія акта 

Один. 209 

3. Розмір коштів, що витрачатимуться 

суб`єктами господарювання та/або 

фізичними особами, пов`язаними з 

виконанням вимог акта 

грн. 5 553 553,61 

4.  Час, що витрачатиметься 

суб`єктами господарювання та/або 

фізичними особами, пов`язаними з 

виконанням вимог акта, на одного 

суб’єкта  

год. 40 

5 Рівень поінформованості суб`єктів 

господарювання та/або фізичних 

осіб з основних положень акта 

% 100 

Рішення опубліковано в 

місцевій газеті 

«Шепетівський вісник» 30  

червня 2021 року 

та на офіційному сайті 

Шепетівської міської ради 

 

 

 

Міський голова                                                                                        Віталій БУЗИЛЬ 


