
ЗВІТ  
про базове відстеження результативності регуляторного акта 

 
1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується,  

дата його прийняття та номер 
Рішення сесії Запорізької міської ради від 05.10.2011 № 83 «Про Програму приватизації об’єктів 

комунальної власності м.Запоріжжя» 
 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 
Виконавцем заходів базового відстеження є департамент комунальної власності та приватизації 

Запорізької міської ради. 
 

3. Цілі прийняття регуляторного акта 
Метою здійснення державного регулювання є вдосконалення взаємовідносин структурних підрозділів 

міської ради та органу приватизації стосовно єдиного чіткого, прозорого і ефективного порядку підготовки 
об’єктів комунальної власності до продажу, подальшої їх приватизації, поповнення місцевого бюджету та 
здійснення контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації. 
 

4. Строк виконання заходів обстеження 
Регуляторний акт приймається  без визначення строку його дії. 

 
5. Тип відстеження 

Дане відстеження є базовим. 
 

6. Методи одержання результатів відстеження 
Одержання результатів відстеження регулятивного акта буде здійснюватися органом приватизації в 

процесі здійснення відповідних процедур  щодо приватизації об’єктів комунальної власності та здійснення 
порівняльного аналізу виконання покладених на нього завдань, функцій та виявлення проблемних питань. 
 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, 
а також способи одержання даних 

Програмою приватизації передбачена щоквартальна підготовка органом приватизації інформації про 
стан виконання цієї Програми та надходження коштів до міського бюджету від продажу об’єктів комунальної 
власності, які підлягають приватизації, та подання її до міської ради. 

Органом приватизації ведеться облік: поданих заявниками заяв про включення об’єкта до переліку 
об’єктів, що підлягають приватизації, укладених договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації, надходження 
коштів за укладеними договорами купівлі-продажу, актів проведених перевірок за виконанням зобов’язань 

власниками об’єктів за цими договорами та договорів подальшого відчуження об’єктів, що були раніш 
приватизовані. 
 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності  регуляторного акта 
Прийняття цього регулятивного акта дозволить удосконалити процедуру приватизації об’єктів 

комунальної власності, забезпечить прозорість взаємовідносин  між органом приватизації та іншими 
структурними підрозділами міської ради і покупцями, посилить заходи щодо забезпечення надходження коштів 
до міського бюджету від приватизації комунального майна. 

Результативність цього регуляторного акта посилить  відповідальність  за дотриманням вимог чинного 
законодавства України. 
 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей 
Результати реалізації регуляторного акта сприяють збільшенню надходження коштів до міського 

бюджету від приватизації комунального майна, розширенню обсягів, номенклатури та якості виробництва і 
послуг населенню міста, виявленню ефективних власників та залучення інвестицій у розвиток об’єктів права 
комунальної власності та міста в цілому. 
  
Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 
органів ради                                                                                  В.В. Гриценко 

 


