
Звіт про повторне відстеження 
результативності  регуляторного акта - рішення  виконавчого комітету 
Деражнянської міської ради від 16.05.2017 №12 «Про затвердження 
розміру та Порядку пайової участі замовників у створенні і розвитку 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Деражня». 
  
1 . Вид та назва регуляторного акта , результативн і сть д і ї якого 
відстежується: рішення виконавчого комітету міської ради від 16.05.2017 №12 «Про 
затвердження розміру та Порядку пайової участі замовників у створенні і розвитку 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Деражня». 
2. Назва виконавця заходів з відстеження: виконавчий комітет Деражнянської міської 
ради. 
3. Цілі прийняття проекту регуляторного акта:  
- встановлення прозорого та чіткого врегульованого порядку визначення величини та 
сплати пайової участі; 
- забезпечення прозорості та гласності в процесі залучення суб’єктів господарювання до 
сплати пайової участі в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 
міста; 
- збільшення обсягу надходжень до бюджету міста; 
- врегулювання взаємовідносин міської ради із замовниками будівництва шляхом 
укладання договорів, що передбачають диференціацію відрахувань, виходячи з вартості 
будівництва (реконструкції) та  категорій об'єктів будівництва (реконструкції); 
 - здійснення контролю за своєчасністю та повнотою надходжень внесків пайової участі; 
- сприяння розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста та його 
благоустрою. 
4. Строк виконання заходів з відстеження: 01 квітня - 15 квітня 2019 року 
5.  Тип відстеження:  повторне. 
6. Методи одержання результатів відстеження: аналіз статистичних та бухгалтерських 
дани, а саме: розрахунків суб’єктів господарювання, укладених договорів, зведених 
кошторисів. 
7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність  
регуляторного акта, а також способи їх одержання: аналізувалися показники щодо 
кількості суб’єктів господарювання на яких поширювалася дія регуляторного акта (заяви – 
звернення), а також кількість укладених договорів та суми коштів, залучених від пайової 
участі. 
8. Кількісні та якісні значення показників результативності дії регуляторного акта:  

№ 
п/п Показники результативності

Показники 
2017

Показники 
2018 +/- %

1. Кількість звернень про 
укладання договорів  (шт.)

3 1 -2 33%

2. Кількість укладених 
договорів (шт.)

3 1 -2 33%

3. Сума коштів, які надійшли 
до бюджету міста  (тис. грн)

75,0 7,0 -68,0 9%



9.  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 
визначених цілей: 
Впровадження порядку залучення коштів замовників  на  розвиток інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури міста Деражня забезпечує застосування 
прозорого організаційно-економічного диференційованого механізму визначення розмірів 
внесків забудовників. Дія даного рішення сприяє наповненню бюджету міста.  
Накопичення в бюджеті коштів від пайової участі дає можливість створювати нові та 
реконструювати діючі об'єкти міської інфраструктури. Очевидними є вигоди міської влади 
та населення міста, які за рахунок впровадження механізму внесення коштів на розвиток 
інфраструктури отримують можливість використовувати їх для будівництва інженерно-
транспортних мереж та розвивати соціальну інфраструктуру міста. 
Враховуючи вищевикладене, за результатами повторного відстеження показників 
результативності реалізації регуляторного акту та відсутності скарг від замовників на 
порядок залучення, розрахунку розміру і умов сплати коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури міста можна зробити висновок, що в цілому регуляторний акт, прийняй 
рішенням виконавчого комітету міської ради від 16.05.2017 №12 «Про затвердження 
розміру та Порядку пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури міста Деражня» має достатній рівень 
досягнення визначених цілей. 

  

Міський голова                                                                                 А.Ковпак 


