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РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
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01.02.2021.р.
Голові комісії з питань реалізації 

державної регуляторної 
політики на території 

Руськополянської ОТГ

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта 
рішення Руськополянської

сільської ради
« Про затвердження Положення про 
оренду майна Руськополянської 
сільської територіальної громади та . 
забезпечення відносин у сфері 
оренди комунального майна»

Виконавець заходів з відстеження результативності: виконавчий комітет 
Руськополянської сільської ради.
Цілі прийняття акта:
1. Врегулювати процедуру включення об’єктів оренди до переліків майна, 
яке пропонується для передачі в оренду.
2. Врегулювати загальні умови підготовки та проведення електронних 
аукціонів з передачі комунального майна в оренду із використанням електронної 
торгової системи Рго2огго.Продажі.
3. Підвищити конкуренцію за рахунок спрощення доступу до аукціонів з 
передачі майна в оренду, а також рівного доступу для всіх зацікавлених інвесторів 
до інформації про таке майно.
Строк виконання заходів з відстеження: 29.01.2021 року по 
01.02. 2021 року.
Тип відстеження: Базове.
Методи одержання результатів відстеження
результативності:Статистичний метод.
Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність, а 
також способи одержання даних

Відстеження результативності даного регуляторного акта здійснюється 
на основі аналізу статистичних даних.

Визначення показників результативності дії регуляторного акта



п/
н

Назва показника У разі прийняття рішення

Всього за 
рік

в т.ч. за кварталами

І II III IV

1

Разом надходжень до 
місцевого бюджету 
(очікуваний обсяг 

надходжень), в тому 
числі:

21864,00 
грн.

5466,0 
0

5466,00 5466, 
00

5466,00

- оренда комунального 
майна

21864,00 
грн.

5466,0 
0

5466,00 5466, 
00

5466,00

2

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

550 550 550 550 550

3

Час, що 
витрачатиметься 
суб’єктами 
господарювання та/або 
фізичними особами, 
пов’язаними з 
виконанням вимог 
акта, години на 1 
суб’єкта.

1 година

4

Розмір коштів, що 
витрачатимуться 
суб’єктами 
господарювання та/або 
фізичних осіб, 
пов’язаними з 
виконаннями вимог 
акту.

21864,00 грн.

5

Рівень 
поінформованості 
суб'єктів 
господарювання та/або

Високий



фізичних осіб 3
основних положень 
акта. 
Оприлюднені 
повідомлення, проект 
рішення, АРВ:
- на офіційному сайті 
Руськополянської 
ОТГ;

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 
визначених цілей :Регуляторний акт має певний ступінь досягнення 
визначених цілей та направлений на врегулювання відносин між суб’єктами 
господарської діяльності, органами місцевого самоврядування .
Висновки та рекомендації:

Прийняття рішення забезпечить врегулювання питання використання 
електронної торгової системи Р гоХогго. Продажі для процедури передачі 
майна в оренду, також створить баланс інтересів держави, громадян та 
суб’єктів господарювання (як державного, так і приватного сектору 
економіки).

Запровадження регуляторного акта не призведе до додаткового 
фінансового навантаження на суб’єктів господарювання, які виявили намір 
відчужити майно, адже система РгоХогго.Продажі вже функціонує.

Оцінку результатів реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення 
визначених цілей буде здійснено при проведенні повторного відстеження 
результативності регуляторного акта згідно вимог ЗУ «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Сільський голова Гриценко


