
ЗВІТ  
про повторне відстеження результативності регуляторного акту 

 
Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується,  

дата його прийняття та номер 
Рішення Запорізької міської ради від 27.04.2012 № 42 «Про затвердження Положення про порядок 

передачі в оренду об’єктів права комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя». 
 

Назва виконавця заходів з відстеження 
Департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради. 

 
Цілі прийняття регуляторного акту 

Удосконалення відносин, пов’язаних із орендою майна, що належить до комунальної власності 
територіальної громади м. Запоріжжя, підвищення ефективності його використання та збереження, збільшення 
надходжень до міського бюджету від оренди комунального майна. 
 

Строк виконання заходів відстеження 
Регуляторний акт прийнято без визначення строку його дії, повторне відстеження регуляторного акту 

проведено через рік з дня набрання ним чинності. 
 

Тип відстеження 
Повторне. 

 
Методи одержання результатів відстеження 

Для 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 (отримання) інформації від суб’єктів права комунальної власності, що є орендодавцями комуна Цілі 
прийняття регуляторного актуального майна, одержувачами орендних платежів та в господарському віданні або 
оперативному управлінні (на балансі) яких перебувають об’єкти оренди. 
 

Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акту: 
За 2012 рік загальна сума надходжень до бюджету міста від оренди комунального майна склала 17 557,8 

тис.грн. За І півріччя 2013 року загальна сума надходжень до бюджету міста від оренди комунального майна 
склала 8 204,9 тис.грн., що складає 54,7% річного плану. Протягом 2012 рік департаментом комунальної 

власності та приватизації міської ради укладено 149 договорів оренди об’єктів права комунальної власності 
територіальної громади м. Запоріжжя. За І півріччя 2013 року департаментом комунальної власності та 
приватизації міської ради укладено 78 договорів оренди об’єктів права комунальної власності територіальної 
громади м. Запоріжжя.  

 
Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей 
Мета та завдання, які ставились при прийнятті цього регуляторного акту, досягнуті. 

 
Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих 
органів ради                                                                                                                               В.Г Еделєв 

 


