
ЗВІТ
про базове відстеження результативності регуляторних актів-

рішень виконавчого комітету Стрийської міської ради: від 05.02.2021 р. №35 
‘‘Про затвердження Положення про оренду окремих конструктивних елементів 

благоустрою комунальної власності на розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності та рекламоносіїв’’

та від 28.04.2021 р. №137 ‘‘Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Стрийської міської ради: від 05.02.2021 р. №35 ‘‘Про затвердження Положення 

про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної 
власності на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності та рекламоносіїв’’

1. Вид та назва регуляторних актів, результативність яких 
відстежується, дата їх прийняття та номер
Рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради: від 05.02.2021 р. 

№35 ‘‘Про затвердження Положення про оренду окремих конструктивних 
елементів благоустрою комунальної власності на розміщення тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності та рекламоносіїв’’ та 
від 28.04.2021 р. №137 ‘‘Про внесення змін до рішеннявиконавчого комітету 
Стрийської міської ради: від 05.02.2021 р. №35 ‘‘Про затвердження 
Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою 
комунальної власності на розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності та рекламоносіїв’’.

2. Назва виконавця заходів відстеження
Відділ з питань приватизації та управління комунальним майном 

Стрийської міської ради.

3. Цілі прийняття актів
Регуляторні акти прийнято з метою збільшення надходжень до міського 

бюджету, упорядкування відносин між орендодавцем та 
орендарем,врахування змін до Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», врахування норм наказу Мінрегіону від 
21.10.2011 року №244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності».

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 03.01.2022 р. по 17.01.2022 р.

5. Тип відстеження (базове, повторне, періодичне)
Проводиться базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження
Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, 
а також способи одержання даних
-розмір надходжень до місцевого бюджету, пов'язаних з дією акту;



-кількість укладених договорів оренди окремих конструктивних елементів 
благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності та рекламоносіїв;
-кількість випадків несвоєчасної сплати орендної плати або ухилення від 
неї.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності актів
Відстеження результативності регуляторних актів здійснюється у 

встановленому законодавством порядку за кількісними і якісними 
показниками з використанням статистичного методу одержання результатів 
відстеження.

№п/п Показники результативності 2021 рік
1. Кількість укладених договорів оренди 

окремих конструктивних елементів 
благоустрою комунальної власності для 
розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності 
та рекламоносіїв

140

2. Кількість випадків несвоєчасної 
сплати орендної плати або ухилення 
від неї.

0

3. Розмір надходження до місцевого 
бюджету територіальної громади, 
пов’язаних з дією акту

1760066,78 грн.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторних актів та ступеня 
досягнення визначених цілей.

З прийняттям даних регуляторних актів досягнуто задекларованих цілей, які 
ставились за мету при їх прийнятті. Результати реалізації регуляторних актів 
та ступінь досягнення визначених цілей оцінюється позитивно. Подальше 
відстеження результативності буде здійснюватися у терміни, визначені 
законодавством, а саме:
- повторне відстеження результативності – через рік після проведення 

базового відстеження;
- періодичне відстеження результативності – один раз на кожні три роки, 

починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження 
результативності цього акта.
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