
Звіт про базове відстеження результативності дії рішень  

Баштанської районної ради від 23 серпня 2012 року №13 «Про затвердження 

Порядку відрахування підприємствами спільної власності територіальних 

громад міста, сіл Баштанського району до бюджету району частини чистого 

прибутку (доходу )» 
 

 1. Вид та назва регуляторного акта 

 Рішення Баштанської районної ради від 23 серпня 2012 року №13 «Про 

затвердження Порядку відрахування підприємствами спільної власності 

територіальних громад міста, сіл Баштанського району до бюджету району частини 

чистого прибутку (доходу )» 
 

 2. Назва виконавця заходів з відстеження 

 Відділ районної ради з питань інвестиційної політики та управління майном 

спільної власності територіальних громад міста, сіл Баштанського району. 
 

 3. Цілі прийняття акта 

 Регуляторний акт розроблене з метою правового регулювання відносин, що 

виникають при здійсненні відрахування частини чистого прибутку (доходу) 

підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад міста, 

сіл Баштанського району та встановлення його оптимального відсотку 

 

 4. Строк виконання заходів з відстеження 

 Відстеження результативності регуляторного акту здійснюється за період із 

дня набрання чинності основних положень  по 01 квітня 2013 року. 
 

 5. Тип відстеження 

 Базове відстеження. 
 

 6. Метод одержання результатів відстеження 

 Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод 

одержання результатів. 
 

 7. Данні та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, 

а також способи одержання даних 

 Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності регуляторних 

актів були визначенні такі показники результативності: 

 Статистичні показники: 

 - Сума надходжень від сплати частини чистого прибутку (доходу) 

комунальних підприємств всього (тис. грн.); 

- Кількість підприємств, які сплачують частину чистого прибутку (доходу) 

всього (одиниць). 

 

 8. Кількісні та якісні показники результативності акта 

п/н Показники результативності 2012 рік І квартал 2013 

року 

1. Сума надходжень від сплати 

частини чистого прибутку (доходу) 

0,816 - 



комунальних підприємств всього 

(тис. грн.)  

2. Кількість підприємств, які 

сплачують частину чистого 

прибутку (доходу) всього (одиниць)  

3 3 

 

8. Оцінка результатів регуляторного акта та ступеня досягнення визначених 

цілей 

      Прийняття рішення районної ради «Про затвердження Порядку відрахування 

підприємствами спільної власності територіальних громад міста, сіл Баштанського 

району до бюджету району частини чистого прибутку (доходу )»  є актуальним для 

подальшого вдосконалення системи наповнення районного бюджету за рахунок 

сплати комунальними підприємствами частини чистого прибутку та визначення 

оптимального його відсотку . 
 

 

Голова районної ради                                                                           Л.І.Луценко 

 

Начальник відділу районної ради  

з питань інвестиційної політики  

та управління майном спільної  

власності територіальних громад  

міста, сіл Баштанського району                                                          Т.І.Гвоздь 

 

 

 


