Звіт
про періодичне відстеження результативності рішення Теплицької
районної ради від 07 жовтня 2011 року № 97 «Про Порядок проведення
конкурсу на право укладання договору оренду майна, що є спільною
власністю територіальних громад Теплицького району»
1. Вид та назва регуляторного акта:
Рішення Теплицької районної ради від 07 жовтня 2011 року № 97 «Про
Порядок проведення конкурсу на право укладання договору оренду майна, що є
спільною власністю територіальних громад Теплицького району».
2. Виконавець заходів з відстеження:
Теплицька районна рада.
3. Цілі прийняття акта:
Зазначений регуляторний акт передбачає:
- залучення нових суб’єктів господарювання до орендних відносин, що
зменшило б кількість вільних нежитлових приміщень та збільшило б
надходження до районного бюджету та на рахунок балансоутримувачів;
- удосконалення правового регулювання господарських відносин між
органами місцевої влади та суб’єктами господарювання;
- підвищення ефективності використання об’єктів спільної комунальної
власності району шляхом передачі в оренду об’єктів на конкурентних засадах.
4. Строк виконання заходів з відстеження:
Відстеження результативності рішення проводилось з 01.01.2016 до
31.12.2016.
5. Тип відстеження:
Періодичне.
6. Метод одержання результатів відстеження:
Для проведення періодичного відстеження використовувався
статистичний метод одержання результатів.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а
також способи одержання даних:
З 2011 року районною радою постійно відстежувалася результативність
вищезазначеного рішення. Основними критеріями для відстеження
результативності були ефективність використання комунального майна та
створення рівних, чітких визначених умов для різних категорій суб’єктів
господарювання.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

Щодо кількісних та якісних показників, то зазначеними показниками є
кількість укладених договорів оренди та внесення змін до діючих договорів.
Так за весь період було укладено 45 договорів оренди. У зв’язку з цим у 2016
році до районного бюджету надійшло додатково 37723,11 грн. (30% орендної
плати), відповідно на рахунки балансоутримувачів надійшло додатково коштів
у межах 62000 грн. (70% орендної плати).
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей:
Теплицька районна рада оцінює результативність реалізації
вищезазначеного регуляторного акта на оцінку «добре». Ним встановлено
чіткий порядок передачі в оренду майна, що є спільною власністю
територіальних громад Теплицького району, процедуру проведення конкурсу
на право оренди об’єктів нерухомого майна.
Заступник голови районної ради

В. Скалій

Звіт
про періодичне відстеження результативності рішення Теплицької
районної ради від 07 жовтня 2011 року № 99 «Про Порядок складання,
затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних
підприємств»
1. Вид та назва регуляторного акта:
Рішення Теплицької районної ради від 07 жовтня 2011 року № 99 «Про
Порядок складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових
планів комунальних підприємств».
2. Виконавець заходів з відстеження:
Теплицька районна рада.
3. Цілі прийняття акта:
Зазначений регуляторний акт передбачає:
- зменшення адміністративних витрат комунальних підприємств;
- удосконалення правового регулювання господарських відносин між
органами місцевої влади та суб’єктами господарювання.
4. Строк виконання заходів з відстеження:
Відстеження результативності рішення проводилось з 01.01.2016 до
31.12.2016.
5. Тип відстеження:

Періодичне.
6. Метод одержання результатів відстеження:
Для проведення періодичного відстеження використовувався
статистичний метод одержання результатів.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а
також способи одержання даних:
З 2011 року районною радою постійно відстежувалася результативність
вищезазначеного рішення. Основними критеріями для відстеження
результативності були: ефективність складання та виконання фінансових планів
комунальних підприємств; поповнення районного бюджету за рахунок
надходження частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності:
Щодо кількісних та якісних показників, то зазначеними показниками є
надходження частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств до
районного бюджету. У зв’язку з цим у 2016 році до районного бюджету
надійшло додатково 3618,00 грн.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей:
Теплицька районна рада оцінює результативність реалізації
вищезазначеного регуляторного акта на оцінку «добре». Ним встановлено
чіткий порядок складання та виконання фінансових планів комунальних
підприємств.

Заступник голови районної ради

В. Скалій

Звіт
про періодичне відстеження результативності рішення Теплицької
районної ради від 07 жовтня 2011 року № 98 «Про Порядок списання
об’єктів спільної власності територіальних громад району, що
перебувають в управління районної ради»
1. Вид та назва регуляторного акта:
Рішення Теплицької районної ради від 07 жовтня 2011 року № 98 «Про
Порядок списання об’єктів спільної власності територіальних громад району,
що перебувають в управління районної ради».
2. Виконавець заходів з відстеження:
Теплицька районна рада.

3. Цілі прийняття акта:
Зазначений регуляторний акт передбачає:
- ефективне використання комунального майна;
- створення єдиного підходу для підготовки документів по списанню
комунального майна;
- забезпечення збереження комунального майна.
4. Строк виконання заходів з відстеження:
Відстеження результативності рішення проводилось з 01.01.2016 до
31.12.2016.
5. Тип відстеження:
Періодичне.
6. Метод одержання результатів відстеження:
Для проведення періодичного відстеження використовувався
статистичний метод одержання результатів.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а
також способи одержання даних:
З 2011 року районною радою постійно відстежувалася результативність
вищезазначеного рішення. Основними критеріями для відстеження
результативності були ефективність використання комунального майна та
створення рівних, чітких визначених умов для різних категорій суб’єктів
господарювання, які є балансоутримувачами комунального майна.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності:
Щодо кількісних та якісних показників, то зазначеними показниками є
кількість списаних об’єктів. Так за 2016 рік було надано дозвіл та списано 5
одиниць майна комунальної власності.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей:
Теплицька районна рада оцінює результативність реалізації
вищезазначеного регуляторного акта на оцінку «добре». Ним встановлено
чіткий порядок списання майна, що є спільною власністю територіальних
громад Теплицького району.
Заступник голови районної ради

В. Скалій

Звіт
про періодичне відстеження результативності рішення Теплицької
районної ради від 07 жовтня 2011 року № 96 «Про затвердження Методики
розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що належить
до спільної комунальної власності територіальних громад Теплицького
району»
1. Вид та назва регуляторного акта:
Рішення Теплицької районної ради від 07 жовтня 2011 року № 96 «Про
затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду
майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад
Теплицького району».
2. Виконавець заходів з відстеження:
Теплицька районна рада.
3. Цілі прийняття акта:
Зазначений
регуляторний акт передбачає удосконалення Методики
розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що належить до
спільної комунальної власності територіальних громад Теплицького району,
поповнення власних обігових коштів підприємств (установ) – орендодавців.
4. Строк виконання заходів з відстеження:
Відстеження результативності рішення проводилось з 01.01.2016 до
31.12.2016.
5. Тип відстеження:
Періодичне.
6. Метод одержання результатів відстеження:
Для проведення періодичного відстеження використовувався
статистичний метод одержання результатів.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а
також способи одержання даних:
З 2011 року районною радою постійно відстежувалася результативність
вищезазначеного рішення. Основними критеріями для відстеження
результативності були: аналіз інформації про фактичні показники надходження
орендної плати; динаміка її надходження.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності:
Щодо кількісних та якісних показників, то зазначеними показниками є
фактична сума орендної плати за вказаний період. Так за 2016 рік до районного
бюджету надійшло додатково 37723,11 грн. (30% орендної плати), відповідно

на рахунки балансоутримувачів надійшло додатково коштів у межах 62000 грн.
(70% орендної плати).
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей:
Теплицька районна рада оцінює результативність реалізації
вищезазначеного регуляторного акта на оцінку «добре». Ним встановлено
чіткий порядок розподілу орендної плати, а саме: 30% - до районного бюджету,
70% - на рахунок балансоутримувача. Положення даного регуляторного акту
забезпечують додаткові надходження відповідно до районного бюджету та на
рахунки балансоутримувачів.
Заступник голови районної ради

В. Скалій

Звіт
про періодичне відстеження результативності рішення Теплицької
районної ради від 08 лютого 2013 року № 292 «Про Порядок і норматив
відрахування до загального фонду районного бюджету комунальними
підприємствами, які належать до спільної комунальної власності
територіальних громад Теплицького району, частини чистого прибутку
(доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності»
1. Вид та назва регуляторного акта:
Рішення Теплицької районної ради від 07 жовтня 2011 року № 96 «Про
Порядок і норматив відрахування до загального фонду районного бюджету
комунальними підприємствами, які належать до спільної комунальної власності
територіальних громад Теплицького району, частини чистого прибутку
(доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності».
2. Виконавець заходів з відстеження:
Теплицька районна рада.
3. Цілі прийняття акта:
Зазначений регуляторний акт передбачає надходження до загального
фонду районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальних
підприємств та їх об’єднань, які належать до спільної власності територіальних
громад Теплицького району.
4. Строк виконання заходів з відстеження:
Відстеження результативності рішення проводилось з 01.01.2015 до
31.12.2016.
5. Тип відстеження:
Періодичне.

6. Метод одержання результатів відстеження:
Для проведення періодичного відстеження використовувався
статистичний метод одержання результатів.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а
також способи одержання даних:
З 2013 року районною радою постійно відстежувалася результативність
вищезазначеного рішення. Основними критеріями для відстеження
результативності були: аналіз інформації про фактичні показники надходження
до загального фонду районного бюджету частини чистого прибутку (доходу)
комунальних підприємств та їх об’єднань, які належать до спільної власності
територіальних громад Теплицького району; динаміка його надходження.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності:
Щодо кількісних та якісних показників, то зазначеними показниками є
фактична сума надходжень до загального фонду районного бюджету частини
чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств та їх об’єднань за
вказаний період. Так за 2015 рік до районного бюджету надійшло додатково
1838,00 грн, а вже за 2016 рік – 3618,00 грн.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей:
Теплицька районна рада оцінює результативність реалізації
вищезазначеного регуляторного акта на оцінку «добре». Ним встановлено
чіткий порядок надходжень до загального фонду районного бюджету частини
чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств та їх об’єднань.
Положення даного регуляторного акту забезпечують додаткові надходження
до районного бюджету.
Заступник голови районної ради

В. Скалій

БАЗОВЕ ВІДСТЕЖЕННЯ
регуляторного акту «Про внесення змін до регуляторних актів»
(ним вносились зміни до Методики розрахунку і порядку використання плати
за оренду майна, що належить до спільної комунальної власності
територіальних громад Теплицького району та затверджено ціни на роботи
(послуги), що виконуються КУ «Трудовий архів» Теплицької районної ради в
новій редакції)
І. «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються
КУ «Трудовий архів» Теплицької районної ради в новій редакції»
Назва виконавця заходів з відстеження: Теплицька районна рада.

Цілі прийняття акта: додаткове фінансування КУ «Трудовий архів» на заходи
із забезпечення нормативних умов зберігання соціально значимих документів з
особового складу, необхідних для захисту законних прав та інтересів громадян;
забезпечення ефективного розвитку КУ «Трудовий архів»; приведення рівня
заробітної плати у відповідність із законодавчо встановленим мінімальним її
розміром.
Строк виконання заходів з відстеження: Базове відстеження здійснюється
після набрання чинності цим регуляторним актом - з 14.10.2016р. по
20.12.2016р.
Тип відстеження: базове відстеження.
Методи одержання результатів відстеження: Аналіз кількісних показників та
проведення обговорень результативності регуляторного акту.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а
також способи одержання даних: Відстеження результативності здійснюється
на основі даних, одержаних від КУ «Трудовий архів», а саме:
- кількість виданих довідок фізичним особам з 14.10.2016 року по 20.12.2016
року – 72 шт.;
- кількість виданих довідок юридичним особам з 14.10.2016 року по 20.12.2016
року – 12 шт.
З метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень до проекту
регуляторного акта, проект рішення разом з відповідним аналізом
регуляторного
впливу та експертним висновком був оприлюднений відповідно до ст. 9 та ст.
13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності»: в газеті «Вісті Тепличчини» від 18.08.2016 року та
на офіційній сторінці районної ради teprada.gov.ua в рубриці «Регуляторна
діяльність».
Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
За вказаний строк поступило 72 заяв від фізичних осіб та 12 заяв від
юридичних осіб. На які, відповідно, було надано довідки в кількості 84 штуки.
Пропозицій та зауважень з моменту оприлюднення проекту рішення від
фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань та інших осіб не надходило.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей:

Результати реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення
визначених
цілей оцінюється позитивно.
Однак остаточна оцінка результативності регуляторного акта буде
зроблена
за підсумками повторного відстеження, яке здійснюватиметься через рік із дня
набрання ним чинності, коли буде змога повною мірою проаналізувати
практику.
ІІ. Про внесення змін до Методики розрахунку і порядку
використання плати за оренду майна, що належить до спільної
комунальної власності територіальних громад Теплицького району
Назва виконавця заходів з відстеження: Теплицька районна рада.
Цілі прийняття акта: здійснення регулювання орендних відносин шляхом
удосконалення Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду
майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад
Теплицького району, поповнення власних обігових коштів підприємств
(установ) - орендодавців.
Строк виконання заходів з відстеження: Базове відстеження здійснюється
після набрання чинності цим регуляторним актом - з 14.10.2016р. по
20.12.2016р.
Строк дії регуляторного акту не обмежений у часі.
Тип відстеження: Базове відстеження.
Методи одержання результатів відстеження: відсутні статистичні дані за
визначеними показниками. Надто короткий час відстеження акту.
З метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень до проекту
регуляторного акта, проект рішення разом з відповідним аналізом
регуляторного
впливу та експертним висновком був оприлюднений відповідно до ст. 9 та ст.
13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності»: в газеті «Вісті Тепличчини» від 18.08.2016 року та
на
офіційній
сторінці районної ради teprada.gov.ua в рубриці «Регуляторна діяльність».
Пропозицій та зауважень з моменту оприлюднення проекту рішення від
фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань та інших осіб не надходило.
Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

За вказаний строк відсутні кількісні та якісні показники результативності
акту.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей:
Результати реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення
визначених
цілей оцінюється позитивно.
Однак остаточна оцінка результативності регуляторного акта буде
зроблена
за підсумками повторного відстеження, яке здійснюватиметься через рік із дня
набрання ним чинності, коли буде змога повною мірою проаналізувати
практику.
Заступник голови районної ради

В. Скалій

