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Голові комісії з питань реалізації  

державної регуляторної 

політики на території  

Руськополянської ТГ                                             

 

 

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта 

рішення  «Про затвердження Методики розрахунку  орендної плати за 

майно комунальної власності Руськополянської сільської ради» 

 

1. Назва регуляторного акта: рішення «Про затвердження Методики 

розрахунку  орендної плати за майно комунальної власності 

Руськополянської сільської ради». 

2. Виконавець заходів з відстеження: виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради. 

3. Ціль прийняття рішення:  

-  забезпечення виконання приписів Закону України від 03 жовтня 2019 

року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», 

створення єдиного організаційно- економічного механізму справляння 

плати за об’єкти оренди, визначені частиною першою статті 3 Закону 

України "Про оренду державного та комунального майна" (далі – Закон), з 

врахуванням положень Цивільного кодексу України, Господарського 

кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 

2020року №483 ; 

-  врегулювання правових та економічних відносини між потенційними 

орендарями та органами місцевого самоврядування;  

- встановлення доцільних та обґрунтованих орендних ставок із 

урахуванням місцевих особливостей у сфері оренди комунального майна; 

- забезпечення надходження коштів до місцевого бюджету від оренди 

комунального майна. 
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4.  Строк виконання заходів з відстеження:  з 05.10.2021 р. по                  

11.10.2021 р. 

5. Тип відстеження: базове. 

6. Методи одержання результативності відстеження: статистичний. 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, 

способи одержання даних: джерелами інформації для відстеження 

результативності регуляторного акту слугувала оперативна інформація 

щодо стану роботи з укладання договорів оренди та змін до них, а 

також даних балансоутримувачів щодо сплати орендної плати, в т.ч. до 

місцевого бюджету.  

8. Кількісні та якісні показники результативності прийняття рішення: 

показником результативності рішення є  збільшення кількості 

укладених договорів оренди нерухомого майна та  кількість коштів, що 

надійдуть до місцевого бюджету від сплати орендної плати за нерухоме 

майно. 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення 

зазначених цілей:  результативність рішення буде відстежуватись за 

допомогою порівняння числових показників. 

 

 

                   Сільський голова                              О.Г. Гриценко 

 


