
 

ЗВІТ 

про повторне відстеження результативності регуляторного акта - рішення 

Ужгородської міської ради ХХХІV сесії VII скликання 28.02.2019 р. № 1455  

“Про Методику розрахунку орендної плати за майно територіальної громади 

міста Ужгород, яке передається в оренду та пропорції її розподілу” 

 

 1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується. 

 Рішення Ужгородської міської ради ХХХІV сесії VII скликання 28.02.2019 р. 

№ 1455  “Про Методику розрахунку орендної плати за майно територіальної 

громади міста Ужгород, яке передається в оренду та пропорції її розподілу”. 

 2. Назва виконавця заходів з відстеження. 

 Заходи з відстеження результативності регуляторного акта проводить 

Департамент міського господарства Ужгородської міської ради: пл. Поштова, 3, 

м. Ужгород, Закарпатська область, тел. 61-41-90. 

 3.Мета прийняття регуляторного акта: 

 - забезпечення підвищення ефективності використання комунального 

майна шляхом - передачі його в оренду фізичним і юридичним особам; 

 - правове забезпечення процесу управління і внесення плати за 

використання майна, що перебуває в комунальній власності міста Ужгород; 

 - збільшення доходів міського бюджету, установ, організацій 

(орендодавців) на балансі, яких перебуває комунальне майно міста; 

 - удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму 

розрахунку орендної плати за комунальне майно; 

 - забезпечення прозорості і доступності Методики розрахунку орендної 

плати. 

 4. Строк  виконання заходів з відстеження. 

 лютий 2021 року. 

 5. Тип відстеження. 

 6. Методи одержання результатів відстеження - статистичні, тобто 

встановлення кількісних та якісних значень показників результативності 

регуляторного акта з використанням інформації щодо укладення договорів 

 Передача в оренду об’єктів комунальної власності - це одне із джерел 

 Згідно Методики регулюється порядок використання плати за оренду 

майна комунальної власності міста Ужгород між власником та 

балансоутримувачами. 



 7.Кількісні та якісні значення показників результативності акта. 

  У результаті проведення повторного відстеження результативності 

регуляторного акта досліджено: 

 - кількість коштів, які надійшли до орендодавців у зв’язку з прийняттям 

вказаного рішення міської ради. 

 - з лютого 2019 по лютий 2021 року укладено 26 договорів оренди. 

 8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення 

 Даний регуляторний акт після його прийняття забезпечує досягнення 

поставлених цілей, а саме збільшення надходження до міського бюджету та 

установ, організацій (орендодавців) на балансі, яких перебуває комунальне 

майно територіальної громади міста Ужгород. 
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