
Звіт про повторне відстеження  

результативності регуляторного акта:  

Рішення сесії Ірпінської міської ради «Про внесення змін до рішення 8 сесії V 

скликання № 256-8-V від 22.12.2006 року „Про затвердження Положення про порядок і 

нормативи відрахування до  бюджету міста Ірпінь частини чистого прибутку (доходу) 

господарськими організаціями, які  належать до комунальної власності»  

від 25.01.2018 року №3159-46-VII 

 
1. Вид та назва регуляторного акту: рішення Ірпінської міської ради „Про внесення 

змін до рішення 8 сесії V скликання № 256-8-V від 22.12.2006 року „Про 

затвердження Положення про порядок і нормативи відрахування до  бюджету 

міста Ірпінь частини чистого прибутку (доходу) господарськими організаціями, 

які  належать до комунальної власності” від 25.01.2018 року №3159-46-VII. 
2. Виконавець заходів відстеження: фінансове управління Ірпінської міської ради. 

3. Цілі прийняття акту: встановлення оптимального нормативу відрахування частини 

чистого прибутку (доходу). 

4. Строк виконання заходів з відстеження: 24.12.2018 р. – 24.01.2019 р. 

5. Тип відстеження: Повторне. 

6. Методи одержання результатів відстеження: обробка та аналіз інформації. 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також 

способи одержання даних: відстеження результативності цього регуляторного акту 

здійснювалося на підставі кількісних показників. 

8. Кількісні значення показників результативності акта:  
Показник надходжень до міського бюджету коштів від сплати частини чистого прибутку 

(доходу) господарськими організаціями, які належать до комунальної власності. 

Показники 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Сума надходження до 

місцевого бюджету від 

сплати  частина чистого 

прибутку (доходу) 

комунальних унітарних 

підприємств та їх 

об'єднань, що вилучається 

до місцевого бюджету 

 (тис.грн.) 

179,5 480,2             504,9 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта: за  час дії рішення Ірпінської 

міської ради відбувся позитивний вплив щодо надходження коштів від частини чистого 

прибутку (доходу) господарськими організаціями, які належать до комунальної 

власності до місцевого бюджету м. Ірпінь в бік зростання.   

     Постійний моніторинг надходжень до міського бюджету коштів від частини чистого 

прибутку (доходу) господарськими організаціями, які належать до комунальної власності, 

дає можливість стверджувати, що основна мета регуляторного акту досягнута.  

 

 

В.о. міського голови-секретар ради                                                  А.В.Попсуй 
                          

 
Данилюк Є.В. 
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