
Звіт про періодичне 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 08.06.2018 р. по 08.07.2018 р.

5. Тип відстеження
Періодичне відстеження

6. Методи одержання результатів відстеження
Для проведення періодичного 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

Періодичне
відстеження

І півріччя 2017 року

Періодичне
відстеження

І півріччя 2018 року
Кількість проданих 
об’єктів

од./кв.м 1/112,1 _

Надходження до міського 
бюджету від продажу 
об’єктів приватизації

тис.грн. 341,9 _

Рівень поінформованості 
суб’єктів господарювання 
та/або фізичних осіб

% 100 100



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

У зв’язку  з  набранням  чинності  Законом  України  «Про  приватизацію  державного  і
комунального майна» та втратою чинності деякими законодавчими та нормативними актами
України, на підставі яких розроблявся регуляторний акт «Про затвердження Порядків з питань
приватизації  майна  комунальної  власності  територіальної  громади  м.Слов’янська»,  даний
регуляторний акт не є ефективним та повинен бути скасований, як такий, який не відповідає
чинному законодавству.

В.о.начальника управління
комунальної власності А.Л.Ярова 

Заступник міського голови А.В.Секлецов

Міський голова В.М.Лях


