
Звiт про результати перiодичного вiдстеження

Вид та назва реryляторного акту:
рiшення IрпiнськоТ MicbKoi ради <Про затвердження Порядку проведення на
конкурентних засадах (земельних торгах) набуття права оренди земельних дi-
лянок в м. Iрпiнь> Jtlb304-6-VI вiд25 грудня 2015 року.

Виконавець заходiв вiдстеження :

фiнансове управлiння Iрпiнськоi MicbKoT ради Буrанського району КиiЪськоi
областi

Щiлi прийняття акту:
Основними завданнями рiшення € узаг€Lльнення та вдосконалення практики
вирiшення питань набуття права оренди земельних дiлянок, а також врегулю-
вання процедури набуття зuLзначених прав на землю на конкурентних засадах

Строк виконання заходiв з вiдстеження: вiдстеження результативностi за-
значеного рiшення здiйснюеться з 05.12.2022 року по 25.12.2022 року

Тип вiдстеження: перiодичне.

Методи одержання результатiв вiдстеження: статистичний.

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

Вiдстеження результативностi цього регуляторного акту здiйснювати-
меться на пiдставi iнформацiТ щодо кiлькостi укладених договорiв оренди земе-
льних дiлянок з юридичними та фiзичними особами за результатами земельних
торгiв.

Оцiнка результатiв реалiзацii реryляторного акту

Законом Украiни М 1444-IX вiд 18.05.202l року кПро внесення змiн до
деяких законодавчих aKTiB щодо продажу земельних дiлянок та набуття права
користування ними через електроннi аукцiони)), удосконаJIено механiзми i про-
цедури продажу та передачi в користування земельних дiлянок державноi та
комунальноТ власностi, проведення аукцiонiв з продажу та передачi в користу-
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вання земельних дiлянок шляхом проведення аукцiонiв в електроннiй торговiй

системi.
зокрема, визначено, Що продаж земельних дlлянок державно1 чи комуна-

льноi власностi та набуття прав користування ними (оренди, суперфЩiю, ем-

фiтевзису) здiйснюються на конкурентних засадах (на земельних торгаХ) У фО-

pMi електронного аукцiонУ у випадках та порядку, встановлених ст.21 Земель-

НОГО 
ifliXil;i торги щодо земельних дiлянок, якi до дня набрання чинностi

цим Законом були включенi до перелiку земельних дiлянок державноТ чи кому-
нальнот власностiтаlабо прав на них, виставлених на земельних торгах, та що-

до яких не було опублiковано оголошення про проведення земельних торгlв,

проводяться в порядку, встановленому цим Законом.
враховуючи вищевикладене, регуляторний акт потребуе внесення змiн

згiдно чинного законодавства.

Начальник фiнансового управлiння €вгенiя ДАНИЛЮК


