
ЗВІТ 

про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – 

рішення Смілянської міської ради від 11.12.2014  №59-31 

«Про встановлення мінімальної вартості  місячної оренди одного 

квадратного метра загальної площі нерухомого майна, що надається в оренду 

у місті Сміла» 

 

1. Вид та назва регуляторного акта: 

 

Рішення  Смілянської міської ради  від 11.12.2014 № 9-31 «Про 

встановлення мінімальної вартості  місячної оренди одного квадратного 

метра загальної площі нерухомого майна, що надається в оренду у місті 

Сміла»  - далі Рішення  

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження: Управління економічного  

розвитку  виконавчого комітету Смілянської міської ради 

 

3. Цілі прийняття акта:  

Рішення  розроблено з метою визначення мінімальної вартості  1 кв. м 

нерухомості міста приватної та іншої  власності, які передаються в оренду  

 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності  

 

З 11.12.2019 по 11.12.2022.  

 

5. Тип відстеження - періодичне відстеження.  

 

6. Метод одержання результатів відстеження результативності - збір 

статистичних даних.  

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи отримання даних  

 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено шляхом 

обробки інформації, наданої головним управлінням ДПС у Черкаській 

області стосовно суми податків сплачених  суб’єктами господарювання за 

строк відстеження.  



 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта  

 

Даними, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного 

акта, є статистичні показники за період 2019-2022. а саме:  

1) кількість суб’єктів господарювання, які нараховують відповідний 

податок, сума нарахованого доходу та сума утриманого податку відсутня. 

Відповідно до листа ГУ ДПС у Черкаській області  відповідний облік не 

ведеться. 
Період кількість суб’єктів 

господарювання, які 

нараховують 

відповідний податок, 

осіб. 

сума нарахованого 

доходу, тис.грн 

сума утриманого 

податку, тис.грн 

2019-2020 - - - 

2020-2021 - - - 

2021-2022 - - - 

 

2) рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб 

з основних положень акта -100%. Рішення розміщено на сайті міської ради. 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей  

 

На підставі повторного відстеження результативності дії Рішення можна 

зробити висновок про те, що у результаті його прийняття визначено 

вартістий показник, який застосовується при розрахунку утриманого податку 

субєктів господарювання, що підпадать під регулювання.  

 

10. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

Пропозицій від субєктів господарювання, а також державних органів 

щодо вдосконалення  регуляторного акту за строк його відстеження не 

надходили. Регуляторний  акт відповідає чинному  законодавству, перегляду 

або зміні не потребує. 

 

 
 

Начальник  управління      Лариса МАТВЄЄНКО 


