
Звiт про результати перiодичного вiдстеження

Вид та назва реryляторного акту:
рiшення Iрпiнськоi MicbKoi ради <Про внесення змiн до рiшення вiд 13.09.2013р.
М З424-47-УI кПро оренду комунztльного майна територiальноi громади
м.Iрпiнь>> Nч400-7-VII вiд 21 сiчня 20Lб року.

Виконавець заходiв вiдстеження :

фiнансове управлiння Iрпiнськоi MicbKoi ради Бl.чанського району Киiвськоi об-
ластi

Щiлi прийняття акгу:
Основними завданнями рiшення забезпеченIuI вимог чинного законодавства,
здiйснення бiльш ефективного i рацiонального використання комунztльного май-
на та належного його утримання.

Строк виконання заходiв з вiдстеження: вiдстеження результативностi зазна-
ченого рiшення здiйснюеться з 21.01 .2023 року по 17.02.2023 року.

Тип вiдстеження: перiодичне.

Методи одержання результатiв вiдстеження: статистичний.

,Щанi та припущення, на ocнoBi якшх вiдстежувалась результативнiсть, д тl-
кож способп одержання даних.

Вiдстеження результативностi цього реryляторного акту здiйснюеться на
пiдставi кiлькiсних пок€lзникiв укладених договорiв оренди об'ектiв комунЕrльноТ
власностi територiальноi громади MicTa Iрпеня та показникiв надходжень до Mi-
ського бюджеry сплати по цих договорах.
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Оцiнка результатiв реалiзацii регуляторного акгу

На пiдставi результатiв перiодичного вiдстеженЕя результативностi цього

реryJuIторного акта можна зробити висновок, що його реалiзацiя мае певний

ary.ri"" до."."a"IIя визначених цiлей, визначае чiткi та piBHi умови для суб'ектiв

господаРюваннЯ (юридичНих осiб, фiзичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв),

ефективне i рацiон€lльне використання комунulJIьного майна та належного його

утриманЕя
Дле, слiД зауважити, що У зв'язку з вiйськовою агресiею росtйськоt

федерацii проти Украiъи на територii Iрпiнськоi Micbkoi територiальнот громади

" 
пrоrоrу-березнi 2о22 року проходили бойовi дii i це негативно вплинуло на

показники результативностi.

Начальник фiнансового управлiння €вгенiя ДАНИЛЮК


