
З В І Т 
про періодичне відстеження результативності  

регуляторного акта 
 

Вид та назва регуляторного акта: рішення Запорізької міської ради від 

29.05.2013 №24 «Про затвердження Порядку списання безнадійної 

заборгованості з орендної плати за майно, що належить до комунальної 

власності теритоіальної громади м.Запоріжжя». 

Назва виконавця заходів з відстеження: Департамент комунальної 

власності та приватизації Запорізької міської ради. 

Цілі прийняття акта: визначення механізму списання заборгованості з 

орендної плати, строк позовної давності щодо якої минув, а передбачені 

законодавством України заходи стягнення такої зборгованості, які були 

застосовані орендодавцем майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади м.Запоріжжя, не призвели до погашення 

заборгованості, з метою врегулювання орендних відносин, підвищення 

ефективності використання майна, яке належить на праві комунальнох 

власності територіальній громаді м.Запоріжжя.   

 Строк виконання заходів з відстеження: строк з виконання заходів з 

відстеження складає раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів 

з повторного відстеження результативності цього акта. 

 Тип відстеження: періодичне. 

Методи одержання результатів та спосіб одержання даних: 
відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюється на основі 

даних: 

- департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської 

ради вдносно комунального майна, що перебуває у його віданні; 

- бюджетних установ, закладів, організацій – відносно комунального 

майна, що перебуває в їх оперативному управлінні; 

- комунальних підприємств – відносно комунального майна, що 

перебуває у їх господарському віданні. 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних: 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється шляхом 

аналізу статистичної інформації про: 

- кількість боржників; 

- сума боргу, що включає орендну плату, нустойку (пеню); 

- термін виникнення заборгованості; 

- вичерпний перелік заходів, що були вжиті для стягнення 

заборгованості. 

Кількісні та якісні показники результативності:  

Списання безнадійної заборгованості з орендної плати за майно, що 

належить до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя, з 

2015 по 2018 роки не здійснювалось. 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей: 



Данним регуляторним актом визначений чіткий механізм списання 

заборгованості з орендної плати, строк позовної давності щодо якої минув, а 

передбачені законодавством України заходи стягнення такої зборгованості, які 

були застосовані орендодавцем майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади м.Запоріжжя, не призвели до погашення 

заборгованості. 

 
Перший заступник міського  
голови з питань діяльності  
виконавчих органів ради      С.М. Мішок 
 
 


