
Звіт 
щодо періодичного відстеження результативності регуляторного акта -

рішенням Черкаської районної ради від 25.01.2007 № 11-8/У "Про 
затвердження Положення про порядок і умови надання пільг щодо 

орендної плати орендарям об'єктів районної комунальної власності" 

1. Вид га назва регуляторного акта 
Рішення Черкаської районної ради від 25.01.2007 №11-8/У "Про 

затвердження Положення про порядок і умови надання пільг щодо орендної 
плати орендарям об'єктів районної комунальної власності" 

2. Виконавець заходів з відстеження результативності 
Відділ юридичного управління та управління об'єктами комунальної 

власності 

3. Цілі прийняття рішення 
Основними цілями прийняття регуляторного акта є: 
-встановлення єдиного організаційно-правового механізму, який регулює 

процес порядок і умови надання пільг щодо орендної плати орендарям майна 
спільної власності територіальних громад Черкаського району, що є майном 
комунальної власності та перебуває на балансі комунальних підприємств, 
установ на правах господарського відання чи оперативного управління, 
збереження та управління цим майном; 

-встановлення чіткого порядку і умов надання пільг щодо орендної плати 
орендарям майна комунальної власності; 

- вдосконалення відносин між районною радою та комунальними 
підприємствами, установами, які виникають у процесі надання пільг щодо 
орендної плати орендарям майна комунальної власності. 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності 
Термін виконання заходів з періодичного відстеження регуляторного акта 

здійснюється з 20 липня 2022 року по 20 вересня 2022 року. 

5. Тип відстеження 
Періодичне відстеження. 

6. Метод одержання результатів відстеження результативності 
Для проведення періодичного відстеження використовувався статистичний 

метод. 



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

Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності 
регуляторного акта були визначені такі показники результативності: 

- кількість орендарів майна комунальної власності, яким була надана пільга 
щодо орендної плати; 

- кількість комунальних підприємств, установ (балансоутримувачів), 
орендарям яких була надана пільга щодо орендної плати; 

Інформаційні дані встановлені на підставі аналізу рішень сесій Черкаської 
районної ради про надання дозволу на списання майна комунальної власності. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 
Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності 

регуляторного акта були визначені такі показники результативності: 
1. Ефективність розробленого механізму. 
2. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з 

основних положень регуляторного акта. 
3. Кількість суб'єктів господарювання, на які поширюється дане 

Положення. 
Динаміка списання майна по роках наступна: 

№ 
п/п 

Показники Результативність регуляторного акта в терміни, визначені 
для відстеження 

№ 
п/п 

Показники 

повторне 
3 

25.01.2007 
до 

24.01.2008 

періодичне 

№ 
п/п 

Показники 

повторне 
3 

25.01.2007 
до 

24.01.2008 

3 
25.01.2008 

до 
24.01.2011 

3 
25.01.2011 

до 
24.01.2014 

3 
25.01.2014 

до 
24.01.2017 

3 
25.01.2017 

до 
24.01.2020 

1 Кількість 
орендарів 
майна 
комунальної 
власності, яким 
була надана 
пільга 

2 27 3 5 4 

2 Кількість 
організацій, 
установ та 
комунальних 
підприємств, 
орендарям яких 
була надана 
пільга 

1 5 2 3 3 



9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта га ступеня 
досягнення визначених цілей 

Таким чином, введення в дію рішення Черкаської районної ради від 
25.01.2007 №11-8/У "Про затвердження Положення про порядок і умови 
надання пільг щодо орендної плати орендарям об'єктів комунальної власності" 
створило чіткий механізм та процедуру надання пільг щодо орендної плати 
орендарям майна, що належить до спільної власності територіальних громад 
Черкаського району та призвело до встановлення дієвого контролю за наданням 
пільг щодо орендної плати. 

Начальник відділу юридичного 
управління та управління та 

управління комунальною власність 
виконавчого апарату районної ради Ірина ГРИЦЕНКО 


