
Звiт про результати перiодичного вiдстеження

Вид та назва реryляторного акту:
рiшення IрпiнськоТ MicbKoi ради кПро затвердження Порядку проведення у фо-
pMi аукчiону земельних торгiв на територii м. Iрпiнь> J\ЪЗ05-6- VI вiд 25 грулня
2015 року.

Виконавець заходiв вiдстеження:
фiнансове управлiння Iрпiнськоi мiськоI ради Бучанського району КиiЪськоТ
областi

Щiлi прийняття акту:
Основними завданнями рiшення е стимулювання ефективного використання
земельних дiлянок на засадах ринковоI економiки, залучення iнвестицiй у роз-
виток MicTa, органiзацii нових робочих мiсць, визначення процедури пiдготов-
ки, органiзацii та проведення земельних торгiв у формi аукцiону (далi - аукцi-
он) для продажу земельних дiлянок комунЕtльноi власностi MicTa Iрпiнь

Строк виконання заходiв з вiдстеження:
вiдстеження результативностi зазначеного рiшення здiйснюеться з 05.12.2022

року по 25.|2.2022 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 iнформацii щодо кiлькостi укладених договорiв купiвлi -
продажу земельних дiлянок за результатами земельних торгiв.

Оцiнка результатiв реалiзацii реryляторного акту:

Законом Украiни J\b t444-IX вiд 18.05.2021 року кПро внесення змiн до
деяких законодавчих aKTiB щодо продажу земельних дiлянок та набуття права
користування ними через електроннi аукцiони)), удосконЕLгIено механiзми i про-
цедури продажу та передачi в користування земельних дiлянок державноТ та
комунirльноТ власностi, проведення аукцiонiв з продажу та передачi в користу-
вання земельних дiлянок шляхом проведення аукцiонiв в електроннiй торговiй
системi.

Зокрема, визначено, що продаж земельних дiлянок державноТ чи комуна-
льно[ власностi та набуття прав користування ними (оренди, суперфiцiю, ем-
фiтевзису) злйснюються на конкурентних засадах (на земельних торгах) у фо-
pMi електронного аукцiону у випадках та порядку, встановлених ст.21 Земель-
ного кодексу.



земельнi торги щодо земельних дiлянок, якi до дня набрання чинностi

цим Законом були включенi до перелiку земельних дiлянок державноi чи кому-

нальноi власностi та/або прав на них, виставлених на земельних торгах, 1п rt1O-

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


