
Звіт про базове відстеження 

результативності проекту рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 06.04.2017 № 116-33-VІІ 

«Про затвердження Методики розрахунку та порядку використання плати 

за оренду майна комунальної власності територіальної громади 

міста Переяслава-Хмельницького в новій редакції» 

 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 06.04.2017 № 116-33-VІІ «Про затвердження 

Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна 

комунальної власності територіальної громади міста Переяслава-

Хмельницького в новій редакції». 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 

Відділ комунального майна управління економіки виконкому 

Переяслав-Хмельницької міської ради. 

 

3. Цілі прийняття акта 

Встановлення економічно обґрунтованих ставок орендної плати за 

використання майна комунальної власності, підвищення ефективності 

використання комунального майна, наповнення бюджету міста, задоволення 

потреб жителів та гостей міста. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження  

З 08.01.2019 до 11.01.2019. 

 

5. Тип відстеження 

Базове відстеження 

 

6. Методи одержання результатів відстеження 

Методом одержання результатів базового відстеження є дані, надані 

балансоутримувачами (орендодавцями) комунального майна щодо розмірів 

площ комунального майна, наданих в оренду для його використання за 

цільовим призначенням «розміщення громадських вбиралень», а також щодо 

суми надходжень від орендної плати до міського бюджету та на рахунок 

балансоутримувача (орендодавця). 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних 

Для визначення результативності цього регуляторного акта були 

використати такі основні показники: 

- надходження від орендної плати до міського бюджету та на рахунок 

балансоутримувача (орендодавця); 



- розмір площ комунального майна, наданих в оренду для його 

використання за цільовим призначенням «розміщення громадських вбиралень». 

Ці дані були отримані від балансоутримувачів (орендодавців) 

комунального майна. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 
 

Показники результативності 2016 2017 2018 

Розмір площ комунального майна, наданих в 

оренду для його використання за цільовим 

призначенням «розміщення громадських 

вбиралень», кв. м 

0 0 0 

Надходження від орендної плати до міського 

бюджету та на рахунок балансоутримувача 

(орендодавця), грн. 

0 0 0 

 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та 

ступеня досягнення визначених цілей 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта й ступеня досягнення 

визначених цілей буде здійснена під час повторного та періодичних відстежень 

результативності регуляторного акта відповідно до вимог Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

 
 

Заступник міського голови Н.М. Устич 

 


