
 

Звіт 
про базове відстеження результативності рішення 

Івано-Франківської обласної ради 
«Про Методику розрахунку пропорції розподілу 

між обласним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем» 

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 
відстежується. 

Рішення Івано-Франківської обласної ради «Про Методику розрахунку пропорції 
розподілу між обласним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем та порядок 
використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області». 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 

Управління майна спільної власності територіальних громад області обласної ради. 

3. Цілі прийняття акта 

Запровадження регуляторного акта сприятиме прозорості і- відкритості процедури 
передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області, удосконаленню організаційно-економічного механізму справляння плати за 
оренду майна. 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним 
чинності. Строк дії не обмежений у часі. 

5. Тип відстеження регуляторного акта 

Відповідно до статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності" та постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 
2004 року № 308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження 
результативності регуляторного акта". 

6. Методи одержання результатів відстеження 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється шляхом проведення 
управлянням майна спільної власності територіальних громад області обласної ради 
опитування орендарів, балансоутримувачів нерухомого майна. 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а 
також способи одержання даних 

Результативність регуляторного акта відстежується на підставі пропозицій орендарів, 
балансоутримувачів нерухомого майна. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Аналіз результативності дії регуляторного акта здійснюється за кількісними та 
якісними значеннями показників результативності акта, основними серед яких є: 

– кількість орендарів, надходження до обласного бюджету коштів від оренди; 

– відкритість та прозорість процедури передачі в оренду нерухомого майна. 

8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 
визначених цілей 

Прийняття рішення обласної ради "Про Методику розрахунку пропорції розподілу між 
обласним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем та порядок використання 
плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області" 



сприятиме реалізації вимог чинного законодавства з питань оренда манна, забезпечить 
збільшення надходжень від оренди майна до обласного бюджету. 

 
 
 
 
 

Начальник управління майна 
спільної власності територіальних 
громад області обласної ради Світлана Борушок 


