
Звіт  

про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про 

затвердження Положення про оренду майна комунальної власності 

територіальної громади міста Красний Лиман в новій редакції» 
 

1. Вид та назва регуляторного акта:  

 Рішення Краснолиманської міської ради від 30.04.2014 року № 6/32-2920 «Про 

затвердження Положення про оренду майна комунальної власності територіальної 

громади міста Красний Лиман в новій редакції» 

2. Виконавець заходів з відстеження:  

 Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради 

3.Цілі прийняття акта:  

 Вдосконалення правового регулювання майнових відносин (оренди майна 

територіальної громади) між органами місцевої влади та суб'єктами господарювання, 

затвердження єдиного порядку проведення конкурсу на право оренди майна, 

створення конкурентних умов передачі майна в оренду. 

4. Строк виконання заходів з відстеження:  

02.01.2016 - 02.05.2018 

5.Тип відстеження:  

Періодичне відстеження. 

6.Метод одержання результатів відстеження:  

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено шляхом 

проведення відповідного аналізу кількості проведення конкурсів на право оренди 

комунального майна та укладених договорів оренди на нерухоме майно 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а 

також способи одержання даних:  

  Для визначення кількісного та якісного значення показників результативності 

регуляторного акта використовувалось кількість проведених конкурсів на право 

оренди комунального майна та  укладених договорів оренди на нерухоме майно 

8. Кількісні та якісні значення показників:  

Якісним показником результативності впровадження цього регуляторного акта 

є можливість отримання права користування об'єктами оренди на конкурсних засадах 

та у випадках передбачених Законом України “Про оренду державного та 

комунального майна” за заявочним принципом 

Показники  За 2016 рік За 2017 рік  За 1 кв. 2018 
року 

Кількість проведених конкурсів на 
право оренди комунального майна 

2 - - 

Кількість укладених договорів 
оренди на нерухоме майно, з 
фізичними та юридичними особами, 
з них: 

42 38 16 

На короткотерміновий період до 1 
року 

8 10 13 

На довгостроковий період до 3 років 34 28 4 

 



9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей:  

На підставі результатів періодичного відстеження результативності 

регуляторного акту можна зробити висновок, що регуляторний акт  рішення 

Краснолиманської міської ради від 30.04.2014 року № 6/32-2920 «Про затвердження 

Положення про оренду майна комунальної власності територіальної громади міста 

Красний Лиман в новій редакції» має достатній ступінь досягнення визначених цілей, 

при його затвердженні. Кількісні та якісні значення показників результативності, 

свідчать про те, що дане рішення є актуальним, необхідним та несе позитивний 

результат. 

 

 

Заступник міського голови                                                           О.М. Муравльова 


