
З В І Т 

про періодичне відстеження результативності 

регуляторного акта 

 

 Вид та назва регуляторного акта: рішення виконавчого комітету 

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» зі змінами від 16.12.2011 №18. 

 

Назва виконавця заходів з відстеження: Департамент комунальної 

власності та приватизації Запорізької міської ради. 

 

Цілі прийняття акта: удосконалення адміністративних відносин між 

органами місцевого самоврядування м. Запоріжжя та суб’єктами господарської 

діяльності, які мають намір взяти участь у конкурсі на право оренди об’єкта 

комунальної власності. Дотримання рівності прав всіх конкурсантів, прийняття 

конкурсною комісією неупереджених, справедливих рішень щодо визначення 

переможця конкурсу, забезпечення неможливості будь-якого тиску на 

конкурсантів або членів конкурсної комісії. Забезпечення найбільш 

ефективного використання об’єктів права комунальної власності. 

 

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 відстеження: відстеження 

результативності цього регуляторного акта здійснюється на основі даних 

департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради, 

як організатора конкурсів на право оренди об’єктів права комунальної 

власності територіальної громади м. Запоріжжя. 

 

Дані та припущення, на основі яких здійснено відстеження 

результативності, а також способи їх одержання: аналіз накопиченої 

статичної інформації щодо проведених конкурсів на право оренди 

комунального майна, укладених договорів оренди за результатами конкурсів на 

право оренди комунального майна. 

 

Кількісні та якісні значення показників результативності 

регуляторного акта: протягом 2018 року проведено 7 конкурсів, за 

результатами конкурсів передано в оренду 8 об’єктів та укладені договори 

оренди, в результаті чого надходження з орендної плати до бюджету міста 

склали близько 70,43 тис.грн. До єдиного цільового фонду Запорізької міської 

ради надійшло коштів у розмірі 28,0 тис.грн, отриманих в якості реєстраційних 



внесків, та коштів у розмірі 14,0 тис. грн., отриманих за результатами 

конкурсів.  

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей: 

Мета та завдання, які ставились при прийнятті регуляторного акта, 

досягнуті. 

 


