
Звiт про результати повторного вiдстеження

Вид та назва реryляторного акту: рiшення IрпiнськоТ MicbKoT ради кПро
затвердження Порялку передачi в оренду комун€rльного майна, що перебувае в
комун€tльнiй власностi IрпiнськоТ мiськоi територiальноТ громади Киiвськоi об-
ластi> вiд 1 7 .06.202l р. Ns 1082- l 1-VIII.

Виконавець заходiв вiдстеження: управлiння iнфраструктурного розвитку, iH-
вестицiй та житлово-комунzLпьного господарства виконавчого KoMiTeTy Iрпiнсь-
коI MicbKoT ради.

Щiлi прийняття акту: Основною метою даного регулювання е приведення у Bi-

дповiднiсть орендних вiдносин щодо комунirльного майна Iрпiнськоi MicbKoi те-

риторiальноi громади до Закону УкраIни вiд 03 жовтня20|9 року Ns 157-IX <Про
оренду державного та комун€Lпьного майна>>, встановлення нового порядку пе-

редачi в оренду комун€tльного майна, прискорення процедури передачi в оренду
комун€Lльного майна Iрпiнськоi MicbKoT територiальноТ громади.

Строк виконання заходiв з вiдстеження: вiдстеження результативностi зазна-
ченого рiшення здiйснюв€Lпось з 01 .06.2022 року по l6.06.2022 року.

Тип вiдстеження: Повторне.

Методи .одержання результатiв вiдстеження: Статистичний.

Щанi та припущення, на ocнoBi яких вiдстежувалася результативнiсть, а та-
кож способи одержання даних:

Вiдстеження результативностi цього реryляторного акту здiйснюватиметь-
ся на пiдставi iнформацiI управлiння iнфраструктурного розвитку, iнвестицiй та
житлово-комун€Lльного господарства. виконавчого KoMiTery IрпiнськоТ MicbKoT

ради щодо кiлькостi договорiв (юридичних та фiзичних осiб) за оренду нежит-
лових примiщень комунальноi власностi IрпiнськоТ MicbKoi територiальноТ гро-
мади.

Кiлькiснi та якiснi значеrIня показникiв результативностi акта:
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результатiв реалiзацii акта та ступеня досягнення визначених цi-
на пiдставi результатiв_повторного вiдстеження результативностi цього регуля-торного акта можна зробити висновок, що його реа_гriзацi" 

""piaye питання регу-лювання орендних вiдносин щодо комун€rлъного майна на територii IрпiнськоiMicbKoT територiальноi громади, забеrrrЬ"уu 
".rч"о"пення економiчно обrрунто-ваного, справедливого, единого розрахунку плати, за оренду нежитлових примi-щень на територii Iрпiнськоi мiськоi'теритЬрiальноТ громади в з€tлежностi вiд цi-льового призначення нежитлових примiщень.
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