
звIт
про повторне вiдстеження результативностi

рiшення BapacbKoi MicbKoi ради вiд 31.07.2019 NЬ 1440 <<Про затвердження
Порядку вiдрахування до бюджету MicTa частини чистого прибутку

(доходу) комунальними унiтарними пiдприемствами та ik об'еднаннями>>

1. Вид та назва реryляторного акта вiдстеження, результативностi
якого здiйснюсться

Рiшення Вараськоi MicbKoi ради вiд З|.07.20|9 J\Ъ t440 <Про
затвердження Порядку вiдрахування до бюджету MicTa частини чистого
прибутку (доходу) комун€Lльними унiтарними пiдприемствами ,га ik
об'еднаннями))

2. Назва виконавця заходiв з вiдстеження результативностi
регуляторного акта

Фiнансове управлiння виконавчого KoMiTeTy Вараськоi MicbKoi ради.

3. Щiлi прийняття акта
Реалiзацiя мiською радою права, наданого iй пунктом 29 частини 1

cTaTTi 2б Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>, щодо
встановлення для пiдприемств, установ та органiзацiй, що н€шежатъ До
комун€шьноi власностi вiдповiдних територiальних громад, розмiру частки
прибутку ) яка пiдлягае зарахуванню до мiсцевого бюджету; встановлення
порядку вiдрахування до бюджету MicTa частини чистого прибутку (доходу)
комунаJIьними унiтарними пiдприемствами та ik об'еднаннями; здiйснення
мiською радою повноважень щодо управлiння майном територiальноI
громади; ефективного використання комунzLльного майна та здiйснення
контролю; забезпечення виконання пункту 35 частини 1 cTaTTi 64 Бюджетного
кодексу Украiни.

4. Строк виконання заходiв з вiдстеження результативностi
регуляторного акта

Грудень 202| року.

5. Тип вiдстеження(базове, повторне або перiодичне)
Повторне.

б. Методи одержання результатiв вiдстеження
статистичний.

7. Щанi та припущення, на ocHoBi яких вiдстежувалася

результативнiсть, а також способи одержання даних
Для вiдстеження результативностi регуляторного акта

використовув€Lлися данi щоденних, мiсячних, кварт€lJIьних i рiчних звiтiв
УДКСУ в м. Варашi про виконання мiсцевого бюджету за доходами, а також



данi виписок (розшифровок) до щоденних звiтiв про виконання мiсцевого
бюджету за доходами.

тттляхом монiторингу щоденних виписок (розшифровок), аналiзу
надходжень частини чистого прибутку (доходу) комун€Lльних унiтарних
пiдприемств та ix об'сднань, що вилучаеться до вiдповiдного мiсцевого
бюджету, (в тому числi в розрiзi платникiв), одержанi кiлькiснi та якiснi
значення покЕlзникiв результативностi регуляторного акта.

8. Кiлькiснi та якiснi значення показникiв результативностi акта
Кiлькiсними показниками, якi характеризують наслiдки дii

регуляторного акта, е кiлькiсть комун€lJIьних унiтарних пiдприемств та Тх

об'еднань; якiсними - обсяг надходжень до бюджету частини чистого
прибутку (доходу) комун€шьних унiтарних пiдприемств та ik об'еднань, що
вилучаеться до вiдповiдного мiсцевого бюджету.

На час проведення вiдстеження пiд дiю регуляторного акта пiдпадало
шiсть комун€Lльних пiдприсмств, заснованих мiською радою:

- КП кВараштепловодокан€uI) ВМР,
- КП <MicbKi електричнi мережi>,
- КП <<Агентство HepyxoMocTi <Перспектива)),
- КП <Бюро технiчноi iнвентаризацii>> м. Вараш,
- КП <Управляюча компанiя <<Житлокомунсервiс> ВМР,
- КП <БлагоуотрiЬ ВМР.

Показн ики результативностi реryляторного а кта
Базове

вiдстеження
сiчень-

листопад
2020

Кiлькiсть комунапьних пiдприемств, од.
Обсяг надходжень до мiсцевого бюдя<ету частини
чистого прибутку (дохолу) комунrLльних пiдприемств, |44,7

тис. _гр_н ..... .......
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I
9. Оцiнка результатiв реалiзацii реryляторного акта та ступеня

досягнення визначених цiлей
Результатом прийняття рiшення Вараськоi MicbKoi ради вiд З1.07.2019 М

1440 <Про затвердження Порядку вiдрахування до бюджету MicTa частини
чистого прибутку (доходу) комун€tльними унiтарними пiдприемствами та ix
об'еднаннями>) е надання юридичноi пiдстави платникам для здiйснення
вiдповiдних платежiв у бюджет Вараськоi MicbKoi об'еднаноi територiальноi
громади.

Позитивним наслiдком прийняття рiшення е додатковi надходження До

загаJIьного фо"ду бюджету територiальноi громади на виконання власних
повноважень.

Начальник фiнансового управлiння Валентина ТАtЩОК


