
ЗВІТ
про базове відстеження результативності регуляторного акту -

рішенняVІІ сесії Стрийської міської радиVІІІ демократичного скликання 
від 29.04.2021 р. №330 ‘‘Про затвердження Положення про оренду майна 

комунальної власності територіальної громади Стрийської міської ради та 
забезпечення відносин у сфері оренди комунальногомайна’’

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 
відстежується, дата його прийняття та номер
РішенняVІІ сесії Стрийської міської радиVІІІ демократичного скликання 

від 29.04.2021 р. №330 ‘‘Про затвердження Положення про оренду майна 
комунальної власності територіальної громади Стрийської міської ради та 
забезпечення відносин у сфері оренди комунальногомайна’’.

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

Стрийської міської ради.

3. Цілі прийняття актів
- врегулювання загальних умов підготовки та проведення електронних 
аукціонів з передачі комунального майна в оренду з використанням 
електронної торгової системи «ProZorro.Продажі.», зокрема, визначення 
процедури включення об’єктів оренди до переліків майна та процедури 
підготовки і проведення електронного аукціону, а також публікації 
інформації про результати аукціону; 
- підвищення конкуренції за рахунок спрощення доступу до аукціонів з 
передачі майна в оренду, а також рівного доступу для всіх зацікавлених 
інвесторів до інформації про таке майно;
- досягнення прозорості та відкритості процесу передачі в оренду 
комунального майна;
- врегулювання питання порядку передачі майна в оренду пільговим 
категоріям потенційних орендарів, продовження договорів оренди та 
внесення змін до них, укладання договорів оренди на короткий термін.

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 14.03.2022.2022 р. по 25.03.2022 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
-кількість укладених договорів орендинерухомого майна за результатами 
аукціону;
- сума надходження коштів від орендної плати до міського бюджету за 
результатами аукціону;



- загальний розмір площ, наданих в оренду за результатами аукціону.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється у 

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

№п/п Показники результативності 2021 рік  І квартал 
2022 року

1. Кількість укладених договорів 
орендинерухомого майна за результатами 
аукціону, од.

33 10

2. Сума надходження коштів до міського 
бюджету за результатами аукціону, грн.

82760 5951,42

3. Загальний розмір площ, наданих в оренду 
за результатами аукціону, кв.м

4937,37 413,02

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

З прийняттям даного регуляторного акту досягнуто задекларованих цілей, які 
ставились за мету прийого прийнятті. Результати реалізації регуляторного  
акту 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.

Заступник міського голови Михайло ЖУРАВЧАК


