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Голові комісії з питань реалізації 

державної регуляторної 
політики на території 

Руськополянської ОТГ

Звіт 
про повторне відстеження результативності 

регуляторного акта — рішення Руськополянської сільської ради 
«Про затвердження порядку та нормативу відрахувань до місцевого 

бюджету частини чистого прибутку (доходу) підприємствами, що 
належать до комунальної власності Руськополянської ОТГ на 2020 

рік»

На виконання статей 10, 37 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням 
постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 
«Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження 
результативності регуляторного акта» здійснено повторне відстеження 
результативності регуляторного акту, а саме рішення Руськополянської 
сільської ради № 15-6/VII від 22.11.2019р. «Про затвердження порядку та 
нормативу відрахувань до місцевого бюджету частини чистого прибутку 
(доходу) підприємствами, що належать до комунальної власності 
Руськополянської ОТГ на 2020 рік».
1. Вид та назва регуляторного акта, повторне відстеження 
результативності якого здійснюється

Рішення Руськополянської сільської ради № 15-6/VII від 22.11.2019р. 
«Про затвердження порядку та нормативу відрахувань до місцевого бюджету 
частини чистого прибутку (доходу) підприємствами, що належать до 
комунальної власності Руськополянської ОТГ на 2020 рік».
2. Назва виконавця заходів з відстеження

Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради, постійна комісія 
Руськополянської сільської ради з питань бюджету, фінансів, планування 
соціально - економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва.



3. Цілі прийняття акта
• встановлення порядку і нормативу відрахування частини чистого прибутку 

(доходу) підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної 
власності Руськополянської сільської ради;

• збільшення надходжень до бюджету;
• ефективного використання комунального майна.

4. Строк виконання заходів
З 15.09.2020 по 15.10.2020 року.

5. Тип відстеження
Повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження
Статистичний. Для здійснення повторного відстеження 

результативності прийнятого регуляторного акта, його ефективності 
проведено порівняльний аналіз надходжень до бюджету Руськополянської 
отг.

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

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

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Показником результативності прийняття рішення є збільшення сум надходжень до 
місцевого бюджету за рахунок своєчасного та повного здійснення відрахувань 
частини чистого прибутку комунальними підприємствами.

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

За результатами повторного відстеження результативності 
регуляторного акту - рішення Руськополянської сільської ради № 15-6/VII від 
22.11.2019р. «Про затвердження порядку та нормативу відрахувань до 
місцевого бюджету частини чистого прибутку (доходу) підприємствами, що 
належать до комунальної власності Руськополянської ОТГ на 2020 рік» 
встановлено, що даний регуляторний акт має достатній рівень досягнення 
визначених цілей. Результати реалізації положень даного регуляторного акту 
мають позитивну динаміку для забезпечення надходжень до місцевого 
бюджету.
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Сільський голова г? .Г. Гриценко


