
Звiт про результати повторного вiдстеження

Вид та назва реtуляторного акту: рiшення Iрпiнськоi мiськоI ради <Про
встановлення ставок орендноi плати за землю на територii Iрпiнськоi MicbKoi
територiа.пьноi громади) J\Ь1O6З-1l-VШ вiд 17 червня 202| року.

Виконавець заходiв вiдстеження: фiнансове управлiння Iрпiнськоi мiсъкоi ради
Буrанського району КиiвськоТ областi

Щiлi прийняття акгу:
_вдосконалення земельних вiдносин у сферi оренди землi на ocHoBi
встановлення економiчно обlрунтованих, справедливих, единих ставок
орендноi плати, диференцiацii ставок в залежностi вiд функцiон€lльного
призначення земельноi дiлянки.
- створення единого механiзму справляння орендноi плати за
використання земель комун€lльноi власностi;
_ вдоскон€lленЕя земельних вiдносин на ocнoBi встановлення ставок плати
за використання земель комун€lльноi власностi в з€lлежностi вiд цiльового
призначенIIя земельноi дiлянки з урахуванням змiн, внесених до
Класифiкацii видiв цiльового призначення земель;
_ забезпечення бiльш повного облiку земель, ix користувачiв,

рацiонального та ефективного використання земельних дiлянок;
- збiльшенЕя надходжень до бюджету за рахунок перегляду ставок
орендноi плати за використання земель комун€rльно1 власност1 та

- пiдвищення рiвня довiри до IрпiнськоТ MicbKoi рали;
_ дотримання суб'ектами господарювання вимог чинного законодавства.

Строк виконання заходiв з вiдстеження: вiдстеження результативностi
зазначеного рiшення здiйснюеться з 05.|2.2022 року по 30.12.2022 piK.

Тип вiдстеження: Повторне

Методи одержання результатiв вiдстеження : статистичний.

.Щанi та припущення, на ocнoBi яких вiдстежувалася результативнiсть, а
також способи одержання даних:

Повторне вiдстеження результативностi цього реryляторного акту
здiйснюв€lлось на пiдставi укJIадених договiр оренди землi щодо кiлькостi
юридичних та фiзиЧних осiб, якi сплачують за оренду земельних дiлянок
Iрпiнсъкоi мiськоiтериторiальноi громадитапок€lзникiв надходжень до бюджеry
Iрпiнськоi MicbKoi територiа_пьноi громади орендноТ плати за землю.
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