
                                        
  Звіт

про періодичне відстеження результативності регуляторного акта
«Про оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Слов'янська»

1. Вид та назва регуляторного акта:
рішення виконавчого комітету Слов’янської міської ради від 22.06.2011 р. № 413

«Про оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Слов'янська»

2. Назва виконавця заходів з відстеження:
управління комунальної власності Слов’янської міської ради. 

3. Цілі прийняття акта:  
- приведення у відповідність зі змінами в законодавстві раніше прийнятого в 2005
році регуляторного акту «Про оренду майна комунальної власності територіальної
громади м. Слов'янська»;
-  підвищення  ефективності  використання  майна  комунальної  власності
територіальної громади м. Слов'янська;
- поповнення доходної частини бюджету міста за рахунок коштів, отриманих від
зданого в оренду майна;
-  підвищення  прозорості  проведення  процедури  конкурсного  відбору орендарів
майна комунальної власності територіальної громади м. Слов'янська.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності:
з 08.06.2018 по 08.07.2018.

5. Тип відстеження:
періодичне відстеження.

6. Метод одержання результатів відстеження:
для проведення періодичного відстеження використовувалися статистичні дані.

7. Дані  та  припущення,  на  основі  яких  відстежувалася  результативність,  а
також способи одержання даних:

відстеження  результативності  цього  регуляторного  акту  здійснювалось  шляхом
аналізу  інформації  по  надходженню коштів  до  місцевого бюджету від  орендної  плати  за
користуванням  майном  комунальної  власності,  яке  управління  коумнальної  власності
отримує з казначейських звітів та форм від управління держказначейства у м.Слов’янську.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності: 
Показники Одиниця виміру 2015 2016 2017

Сума надходжень до 
міського бюджету по оплаті 
за оренду майна 
комунальної власності

тис. грн. 1796,7 1920,3 2102,8

Рівень проінформованості 
суб’єктів господарювання 

% 100 100 100

З моменту прийняття регуляторного акту відзначено зростання надходжень від 
орендної плати до місцевого бюджету, що вказує на досягнення головної мети прийняття 
акту.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 
визначених цілей:

регуляторний  акт  має  достатній  рівень  досягнення  визначених  цілей,  результати
реалізації  його  положень  мають  позитивну  динаміку,  на  момент  відстеження  змін  та
доповнень не потребує, однак додаток № 3 «Порядок надання орендарю згоди орендодавця



на  здійснення  невід’ємних  поліпшень  орендованого  майна  комунальної  власності
територіальної громади м.Слов’янська» до Порядку передачі в оренду об’єктів комунальної
власності територіальної громади м.Слов’янська повинен бути скасований, як такий, який не
відповідає  чинному законодавству,  у  зв’язку з  набранням чинності  Закону України  «Про
приватизацію державного і комунального майна».

В.о.начальника управління
комунальної власності                                                                                            А.Л.Ярова

Заступник міського голови                                                                                А.В.Секлецов

Міський голова                                                                                                        В.М.Лях


