
Звiт про результати повторного вiдстеження

Вид та назва регуляторного акry: рiшення Iрпiнськоi MicbKoi РаДи <<Про за-

твердження ПЬложенЕя про органiзацiю та проведення ярмаркових заходiв, виiз-

ноi та виносноi торгiвлi,u 
"чдur", 

посJryг у сферi розваг на територii Iрпiнськоi

MicbKoi територiалъноi громади)) M1062-1I-VIII вiд 17 червня 2021- року.

виконавець заходiв вЦстеження: фiнансове управлiннЯ IРПiНСЬКОi MicbKoi РаДИ

Буrанського району КиiЪськоi областi

Щiлi прийнятгя акгу:

- визначення чiтких та рiвних умов дJIя суб'ектiв господарювання

(юридичниХ осiб, фiзичних осб, фiзичних осiб-пiдприемцiв) у здiйсненнi
.1"rrч.о"оi торгiвлi на територii Iрпiнськоi MicbKoT територiальноi громади;

- забезпечення умов дJIя задоволення пiдприемницькоi iнiцiативи у
проведеннi "prup*o""i 

заходiв, здiйсненнi витзнот та виносноi торгiвлi та
наданнi посJryг у сферi розваг;

- визначення единого органiзацiйного i економiчного механiзму

розрzлхунку плати за користу"ч"""ъб'ектами благоустрою комунальноi власностi

у пiдприемницькiй дiяльностi;
- створення механiзму вiдшкодування завданих збиткiв об'ектам

благоустрою особаruи (суб'ектами господарювання) у результатi ik дiяльностi,

що укJI1Iли договiр про тимчасоВе платне користуВання мiсцями комун€rльноi

власностi для (проведъння ярмаркових заходiв, розмiщення виiъноi та виносноi

торгiвлi, на,данЕя послуг у ф.рi розваг на територii Iрпiнськоi Micbkoi

територiагlьноi громади.
- створення нових

бюджеry Iрпiнськоi мiськоi

строк виконання заходiв з вiдстеження: вiдстеження результативностi
,*"".r."ого рiшення здiйснюеться з 01.0б.2022 polcy по 01 .07 .2022 рокУ

Тип вИстеження: Повторне

Методи одержання результатiв вИстеження : статистичний.

,,Щанi та припущення, на ocнoBi яких вiдстеlqувалася результатпвнiсть, а

також способи одержання данпх:

повторне вiдстеження резупьтативностi цього реryляторного акту

здiйснюв€шось на пiдставi iнформацii КомунЕшьного пiдприемства <<Управлiння

благоусТрою MicTa>> IрпiнСькоТ йiськоi ради щодо кiлькостi укJIадених договорiв

на проведеннrI ярмаркових заходiв, виiзноi та виносноi торгiвлi, наданих послуг у
сбе|i розваг та отриманоi плати за користуванЕя об'ектами благоустрою

*оrу"-"ноi власностi Iрпiнськоi MicbKoi територiальноi |ромади,

можливостей збiльшення обсягiв надходженъ до
територiальноТ громади.



показнuкu
/перiоd

2020 2021 kmаном на
01.0ZJ!2lдl

2022 (сmаном на
01.07.2022 р.)

кiлькiсгь
укпадешпх
договорiв,

шт.

Надходrrсен
ня за

договорами,
п)н.

кiлькigгь
Jrкпадених
договорiв,

шт.

Надходrсе
ння за

договорам
и, грн.

кiлькiсть
укпаденпх
договорiв,

шт.

Надходrке
ння за

договорам
пl грн.

Ярмарки 8l 162 542"76 109 135 864,1б 69 72 009,00

Виносна
торгiвля

ll9 1 158 938,08 95 585 081,67 34 227 748,00

Поспуги в
сферi
розваг

lб l09 200,83 15 |0з 179,|7 10 36 530,00

Всьоzо 216 1 430 681,67 219 824 125,00 113 336 287,00

кiлькiснi та якiснi значення показникiв результатпвностi акта:

оцiнка результатiв реаЛiзацii акта та ступеня досяГнення визначених цi-

лей:
на пiдставi результатiв повторного вiдстеження результативностl цього

реryляторного акта можна зробити висновок, що його реалiзачiя мае певний

Ъryпiнь до."."."ня визначених цiлей, визначае чiткi та piBHi умови для суб'ектiв

господаРюваннЯ (юридичних осiб, фiзичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв) у
здiйсненнi тимчаьоъоi торгiвлi на територii Iрпiнськоi Micbkoi територiальноi

.роrчд"; забезпечуе умовами для задоволення пiдприемницькоi iнiцiативи у

фо"еде""i "рruр*о"й" 
заходiв, здiйсненнi виiзноi та виносноi торгiвлi та

наданнi посJгуг у сферi розваг; визначае единий органiзацiйний i економiчний

механiзм розрахунку плати за користування об'ектами благоустрою комунальноi

власностi у пi!приемницъкiй дiяльностi; створюе механiзм вiдшкодування

завданих збиткiв об'ектам благоустрою особами (суб'ектами господарювання) у

резупьтатi ix дiяльностi, що укJIчlли договiр про тимчасове платне користування

мiсцями комунЕtльноi власноiтi для (проведення ярмаркових заходiв, розмiщення
виiЪноi та виносноi торгiвлi, надання послуг у сферi розваг на територii

Iрпiнськоi Micbkoi територiшrьноi громади; створюе HoBi можJIивостi збiльшення

обсягiв надходжень до бюджеry Iрпiнськоi Micbkoi теfиторiальноi громади.

Дле, слiД зауважити, щО У зв'язкУ з вiйськовою агресiею росiйськоi

федерацii проти Украiни на територii Iрпiнськоi MicbKoT територiшtьноi громади в

пютому-березнi zolz року проходили бойовi дii i це негативно вплинуло на

пок€вники результативностi.
подагlьшу оцiнку результатiв реапiзацii реryляторного акта та ступlнь до-

сягнення визначених цiлей буд" здiйснено при проведенl перlодичного вlдсте_

ження результативностi реryляторного акта згiдно вимог Закону Украiни <про

засади державноi реryлятЪрноi полiтики у сферi госп_одарськоi дiяльностi>>.

IIачальrrпк фiнансового управлiння €вгенiя,Щанилюк


