                                   ЗВІТ  оприлюднено 25.11.2011
про базове відстеження результативності регуляторного акту – проекту рішення «Про нормативно-правові  документи з   питань   орендних   відносин   для об'єктів,  що відносяться до спільної власності територіальних громад  селищ, сіл Чернігівського району»
         
         1. НАЗВА РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ – проект рішення «Про нормативно-правові  документи з   питань   орендних   відносин   для об'єктів,  що відносяться до спільної власності територіальних громад  селищ, сіл Чернігівського району» 
         
        2. ВИКОНАВЕЦЬ ЗАХОДІВ З ВІДСТЕЖЕННЯ  – виконавчий апарат Чернігівської районної ради Запорізької області.
          
          3. ЦІЛІ ПРИЙНЯТТЯ АКТА - основними цілями прийняття якого є:
          - визначення справедливого розміру орендної плати за оренду майна спільної власності територіальних громад  селищ, сіл Чернігівського району,     
виходячи із вартості майна, визначеної шляхом проведення незалежної оцінки та ставок орендної плати, які відповідатимуть рівню ставок за державне майно, встановлених постановою Кабінету Міністрів України, тим самим будуть забезпечені рівні права та інтереси суб’єктів господарювання та фізичних осіб.
          4. СТРОК ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З ВІДСТЕЖЕННЯ : 22.11.2011 – 25.11.2011
          5.  ТИП ВІДСТЕЖЕННЯ – базове
          
        6.МЕТОДИ ОДЕРЖУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОБСТЕЖЕННЯ: шляхом погодження ставок орендної плати за оренду майна спільної власності територіальних громад  селищ, сіл Чернігівського району, статистичним методом,  шляхом проведення опитування.     
           
           7. ДАНІ ТА ПРИПУЩЕННЯ НА ОСНОВІ ЯКИХ ВІДСТЕЖУВАЛАСЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ, А ТАКОЖ СПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ ДАНИХ: 
	Приведення нормативно-правових  документів з   питань   орендних   відносин   для об'єктів,  що відносяться до спільної власності територіальних громад  селищ, сіл Чернігівського району» у відповідність до законодавства.
Створення єдиного підходу для орендодавців майна спільної власності територіальних громад селищ, сіл Чернігівського району при укладенні договорів оренди, незалежного правового оформлення орендних правовідносин.
    
  8.КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ АКТА 
            Аналіз результативності дії зазначеного проекту рішення здійснюється за кількісними та якісними значеннями показників результативності акта, основними серед яких є:
	кількість суб’єктів, допущених до участі у конкурсі;
	відкритість та прозорість процедури відбору учасників конкурсу 


9. ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА ТА СТУПЕНЯ ДОСЯГНЕННЯ ВИЗНАЧЕНИХ ЦІЛЕЙ 
         Прийняття рішення Чернігівською районної радою “Про нормативно-правові  документи з   питань   орендних   відносин   для об'єктів,  що відносяться до спільної власності територіальних громад  селищ, сіл Чернігівського району ” сприятиме реалізації вимог чинного законодавства.


Керуючий справами 
районної ради                                                                                А.М.Шумельний







