
 
Погоджено: 
Перший заступник міського голови 

_________________ В.В.Кульматицький 

 
Звіт про повторне відстеження  

результативності регуляторного акта «Про затвердження Порядків з питань 
приватизації майна комунальної власності територіальної громади м.Слов’янська». 

 
1. Вид та назва регуляторного акта 
Рішення Слов’янської міської ради від 10.07.2012 р. № 3-ХХVІІІ-6 «Про затвердження 

Порядків з питань приватизації майна комунальної власності територіальної громади 
м.Слов’янська». 

 
2. Виконавець заходів з відстеження. 
Управління комунальної власності Слов’янської міської ради 
 
3. Цілі прийняття акта. 
Головними цілями прийняття рішення є визначення механізму продажу об’єктів малої 

приватизації шляхом викупу, на аукціоні, в тому числі за методом зниження ціни, а також 
продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, встановлення 
загальних правил підготовки, організації і проведення конкурсного відбору суб’єктів 
оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою, а також скасування рішення 
Слов’янської міської ради, положення якого не відповідає вимогам Закону України «Про 
внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень 
Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки». 

 
4. Строк виконання заходів з відстеження  
з 11.11.2013 р. по 20.12.2013 р. 
 
5. Тип відстеження 
Повторне відстеження 
 
6. Методи одержання результатів відстеження 
Для проведення повторного відстеження  використовувалися статистичні дані. 
 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також 

способи одержання даних. 
Відстеження результативності цього регуляторного акту відбулося шляхом аналізу 

статистичної інформації щодо кількості приватизованих об’єктів та суми грошових коштів, що 
надійшли від приватизованих об’єктів комунальної власності до міського бюджету 
м.Слов’янська. 

 
8. Кількісні та якісні значення показників результативності: 

Кількісні та якісні показники результативності: 
 

Показники Одиниця 
виміру 

Базове  
відстеження 

І півріччя 2012 р. 

Повторне 
відстеження 

І півріччя 2013 року 
Кількість проданих 
об’єктів 

од. 3 6 

Надходження до міського 
бюджету від продажу 
об’єктів приватизації 

тис.грн. 182,7 288,1 



9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення              
визначених цілей. 

 
Регуляторний акт має високий ступінь досягнення цілей, результати його положень мають 

позитивну динаміку, він не потребує змін та доповнень. 
 
 
 
Начальник управління 
комунальної власності        В.В.Дьяченко  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


