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про періодичне відстеження результативності регуляторного акта  

рішення Броварської районної ради «Про затвердження Положення про 

порядок передачі в оренду майна, що перебуває у спільній власності 

територіальних громад сіл, селищ Броварського району, типового 

договору оренди майна, типових додаткових угод до договору оренди 

майна, яке перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, 

селищ Броварського району, у новій редакції» 

 

1. Вид та назва регуляторного акта  

Рішення Броварської районної ради від 21.08.2014 № 677-38-VІ «Про 

затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у 

спільній власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району, 

типового договору оренди майна, типових додаткових угод до договору оренди 

майна, яке перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ 

Броварського району, у новій редакції». 

 

2. Виконавець заходів з відстеження 

Відділ економіки Броварської районної державної адміністрації. 

 

3. Цілі прийняття акта 

- Приведення регуляторного акту у відповідність до норм чинного 

законодавства, що забезпечить вдосконалення процедури надання в оренду 

комунального майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ 

Броварського району. 

- Досягнення балансу інтересів: орендодавців щодо збільшення доходів 

від оренди комунального майна, орендарів стосовно можливості користування 

комунальним майном для здійснення підприємницької та іншої діяльності. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

25.07.2018 по 13.08.2018 

 

5. Тип відстеження 

Періодичне відстеження. 

 

6. Метод одержання результатів відстеження 

Для проведення періодичного відстеження результативності 

регуляторного акта використовувався статистичний метод. 

 

7. Дані на основі яких проводилося відстеження результативності 

Відстеження результативності регуляторного акта проводилось шляхом 

аналізу інформації про суму надходжень до районного бюджету від оренди 

комунального майна спільної власності сіл, селищ Броварського району, 

відстеження кількості звернень орендарів з неврегульованих питань стосовно 

орендних відносин, кількості фактів порушень чинного законодавства щодо 

використання обє’ктів  комунальної власності та результати їх ліквідації.  



8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Показники результативності Станом на
01.07.2016 01.07.2017 01.07.2018

Сума надходжень до районного бюджету 
від оренди комунального майна спільної 
власності сіл, селищ Броварського району 
(тис. грн.)

0 0 0

Кількість звернень орендарів з 
неврегульованих питань стосовно орендних 
відносин (шт.)

4 1 4

Кількість фактів порушень чинного 
законодавства щодо використання об’єктів 
комунальної власності та результати їх 
ліквідації (шт.)

6 (наявність 
боргу), 

ліквідовано 
фактів -  3

2 (наявність 
боргу), 

ліквідовано 
фактів -  0

2 (наявність 
боргу), 

ліквідовано 
фактів -  0

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

Прийняття зазначеного регуляторного акта надало можливість 
Броварській районній раді більш ефективно здійснювати місцеве регулювання 
відносин в процесі передачі в оренду об’єктів майна, що перебувають у 
спільній власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району та 
контролювати їх надання в оренду.
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Голова адміністрації М.Ф. Клименко


