
Звiт про результати повторного вйстеження

Вид та назва регуляторного акту: рiшення Iрпiнськоi MicbKoi ради <Про
встановлення особистих строкових cepBiTyTiB на земельнi дiлянки на територiТ
IрпiнськоТ мiськоi територiальноi громади)> J\Ъ1064-1I-VIII вiд 17 червня 2021-

року.
Виконавець заходiв вiдстеження: фiнансове управлiння Iрпiнськоiмiськоi ради
Буlанського району Киiвськоi областi

Щiлi прийняття акту: Основними завданнями впроваджених рiшень е

удосконалення вiдносин мiж мiською радою та юридичними i фiзичними
особаtr,tи, фiзичними особами пiдприемцями, якi розмiстили тимчасовi споруди
на земельних дiлянкыс комунЕrльноi власностi територiальноТ цромади MicTa
Iрпiнь, забезпечення единого органiзацiйного i економiчного механiзму

розрахунку плати за cepBiryTнe користування земельними дiлянками, чiткi та
рiвноправнi умови cepBiryapiiB, забезпечення надходженнrI коштiв до бюджеry
MicTa Iрпiнь.
Строк впконання заходiв з вiдстеження: вiдстеження результативностi
за:}наченого рiшення здiйснюеться з 01.0б.2022 polcy по 01 .07.2022 року
Тип вhстеження: 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
здiйснюватиметься на пiдставi iнформацii вiддiлу земельних pecypciB
виконавчого KoMiTery Iрпiнськоi MicbKoi ради щодо укJIадених договорiв
особистих строкових cepBiTyTiB щодо кiлькостi юридичних та фiзичних осiб та
надходжень фiнансового управлiння Iрпiнськоi MicbKoT ради, якi платять за
cepBiryTHe користування земельними дiлянками Iрпiнськоi MicbKoi
територiальноi громади.
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