
Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта -

рішення Черкаської обласної ради від 02.03.2018 № 21-5/VIІ 

"Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст Черкаської 

області" 
 

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта - 

рішення Черкаської обласної ради від 02.03.2018 № 21-5/VIІ "Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ та міст Черкаської області". 
 

1. Вид та назва регуляторного акта  

Рішення Черкаської обласної ради від 02.03.2018 № 21-5/VIІ "Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ та міст Черкаської області". 
 

2. Виконавець заходів з відстеження 

Базове відстеження результативності рішення Черкаської обласної ради 

від 02.03.2018 № 21-5/VIІ "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на 

право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ та 

міст Черкаської області" виконано управлінням майном виконавчого апарату 

Черкаської обласної ради. 

 

3. Цілі прийняття рішення 

Основними цілями прийняття регуляторного акта є нормативне 

врегулювання відносин між орендодавцями майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ та міст Черкаської області (далі-Майно) та 

фізичними і юридичними особами, які виникають після оголошення про наміри 

передати Майно в оренду, тому числі під час проведення конкурсу на право 

оренди. 

 

4. Строк виконання відстеження 

З 5 березня 2018 року по 20 квітня 2018 року. 

 

5. Тип відстеження 
Базове. 

6. Методи одержання результатів відстеження 
Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснено 

статистичним методом, шляхом порівняння кількості укладених договорів 

оренди Майна станом на кінець першого кварталу 2018 року. 
 

7. Дані та припущення, на основі яких було проведено відстеження 

результативності, а також способи одержання даних 
Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось 

шляхом аналізу статистичної інформації за визначеними показниками станом 

на 31.12.2016: 

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 

поширювалась дія акта     - не обмежена; 



кількість укладених договорів оренди - 375; 

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та громадян з 

основних положень акта - високий. З цією метою регуляторний акт 

оприлюднено на офіційному веб-сайті Черкаської обласної ради та в газеті 

"Черкаський край". 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Показниками результативності даного регуляторного акта є: 

 

Показник За оперативними  

даними 

Одиниці 

виміру 

Розмір витрат бюджету Не потребує виділення 

додаткових коштів з 

державного бюджету 

грн 

Кількість суб'єктів 

господарювання та/або 

фізичних осіб, на яких 

поширюватиметься дія акта 

Не обмежена осіб 

Кількість укладених 

договорів оренди  

станом на 30.03.2018 

388 шт. 

Рівень поінформованості 

суб'єктів господарювання та 

громадян з основних 

положень акта 

100 % 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей. 

Базове відстеження результативності рішення Черкаської обласної ради 

від 02.03.2018, №21-5/VIІ "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на 

право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ та 

міст Черкаської області" підтверджує, що прийняття вказаного рішення несе 

позитивний результат та забезпечить ефективність і збалансованість у сфері 

врегулювання відносин між орендодавцями Майна та фізичними і юридичними 

особами. 

У результаті прийняття регуляторного акту враховано зміни в 

законодавстві та, зокрема визначено таким, що втратило чинність рішення 

Черкаської обласної ради від 06.09.2011 № 7-2/VI "Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу на право оренди майна обласної комунальної власності", 

що сприяло зменшенню витрат для малого підприємництва (виключено вимоги 

нотаріального посвідчення установчих документів та надання копії витягу з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань і довідки про те, що стосовно заявника не порушено 

справу про банкрутство). 

Скарг щодо застосування регуляторного акта від юридичних та фізичних 

осіб не надходило. 



Повторна оцінка результатів впровадження рішення Черкаської обласної 

ради від 02.03.2018 № 21-5/VIІ "Про затвердження Порядку проведення 

конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ та міст Черкаської області" буде здійснена при проведенні повторного 

відстеження. 

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з 

дня виконання заходів з повторного відстеження. У разі виявлення 

неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення 

відповідних змін. 

 

 

 

Голова          О. Вельбівець 


