
ЗВІТ  
про базове відстеження результативності регулятивного акта 

 
Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується,  

дата його прийняття та номер 
Рішення Запорізької міської ради від 05.10.2011 № 81 «Про затвердження Положення про порядок 

проведення  конкурсів на право оренди об’єктів права комунальної власності територіальної громади 
м.Запоріжжя». 

 
Назва виконавця заходів з відстеження 

Виконавцем заходів базового відстеження є департамент комунальної власності та приватизації 
Запорізької міської ради. 

 
Цілі прийняття регуляторного акта 

Метою здійснення державного регулювання є вдосконалення адміністративних відносин між органами 
місцевого самоврядування м.Запоріжжя та суб’єктами господарської діяльності, які виявили бажання прийняти 
участь у конкурсі на право оренди об’єктів права комунальної власності. Забезпечення рівності прав всіх 
конкурсантів, гарантію прийняття конкурсною комісією неупереджених, справедливих рішень щодо визначення 
переможця конкурсу, забезпечення неможливості будь-якого тиску на конкурсантів або членів комісії. 
Зобов’язання переможця конкурсу, які були ним запропоновані, включаються до умов договору оренди. Крім 
того, даний механізм захищатиме інтереси та права територіальної громади міста, як власника об’єкта, в частині 
можливості скасувати результати конкурсу в разі невиконання переможцем конкурсу взятих на себе зобов’язань. 
 

Строк виконання заходів обстеження  
Регуляторний акт приймається без визначення строку його дії. 

 
Тип відстеження  

Дане відстеження є базовим. 
 

Методи одержання результатів відстеження 
 

Для одержання базового відстеження використовувався аналітично-статистичний метод. 
Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних: дані 
про результативність отримуються департаментом комунальної власності та приватизації шляхом накопичення 
інформації як організатора конкурсу. 
 

Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта 

Значення показників результативності даного акта буде оцінюватись за кількісними та якісними 
показниками, а саме: кількістю об’єктів, переданих в оренду на конкурсних підставах; прозорістю проведення 
конкурсів, в тому числі наявністю фактів оскарження результатів конкурсів; за тенденцією зростання 
надходжень до бюджету міста на підставі даних департаменту фінансів та бюджетної політики міської ради. 
Результативність цього регуляторного акта посилить відповідальність за дотриманням вимог чинного 
законодавства України. 
 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: 
Результати реалізації регуляторного акта:  

- впорядковані, чітко визначені правила здійснення адміністративних відносин між конкурсантами та органами 
місцевого самоврядування; 
- неупередженість та справедливість прийнятих рішень щодо визначення переможця конкурсу; 
- отримання додаткових надходжень до місцевого бюджету м.Запоріжжя для реалізації програм соціально-
культурного розвитку міста. 
 
Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради                                                                                                В.Г Еделєв 

 


