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Голові комісії з питань реалізації
> державної регуляторної

політики на території
Руськополянської ОТГ

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта 
рішення « Про затвердження порядку та нормативу відрахувань 

до місцевого бюджету частини чистого прибутку (доходу) 
підприємствами, шо належать до комунальної власності

Руськополянської ОТГ на 2020 рік»

1. Назва регуляторного акта: проект рішення « 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. Виконавець заходів з відстеження: виконавчий комітет Руськополянської 
сільської ради.

3. Ціль прийняття рішення:
• 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 відстеження: з 22.11.2019 р. по 

25.1 1,2019 р.
5. Тип відстеження: базове.
6. Методи одержання результативності відстеження: статистичний.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, 

способи одержання даних: Рішення сприятиме формуванню умов для 
ефективного використання комунального майна. Запропонований 
порядок враховує особливості організаційно-розпорядчих відносин, 
пов’язаних з відрахуванням частини чистого доходу, правові відносини 
між сільською радою, як органом, що здійснює управління 
підприємствами, установами, організаціями, що належать до комунальної 



власності громади, органами державного казначейства, фінансового 
управління, державної податкової інспекції при здійсненні відрахування 
частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств до 
місцевого бюджету.

8. Кількісні та якісні показники результативності прийняття 
рішення: Кількість комунальних підприємств, установ, організацій на 
території Руськополянської ОТГ, сума чистого прибутку , що отримані
комунальними підприємствами, установами, організаціями.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення 
зазначених цілей: Показником результативності прийняття рішення є 
збільшення сум надходжень до місцевого бюджету за рахунок своєчасного 
та повного здійснення відрахувань частини чистого прибутку 
комунальними підприємствами.

25.11.2019р. Сільський голова .Г. Гриценко


