ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторного акта
1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується,
дата його прийняття та номер
Рішення 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 повторного відстеження є департамент комунальної власності та приватизації
Запорізької міської ради.
3. Цілі прийняття регуляторного акта
Метою прийняття Програми приватизації об’єктів комунальної власності м.Запоріжжя є:
- здійснення приватизації об’єктів комунальної власності міста з урахуванням вимог чинного законодавства;
- створення умов для появи ефективних власників приватизованих об'єктів в інтересах міста;
- забезпечення в процесі приватизації створення підприємств, організацій та господарських товариств, які
розширювали обсяги, номенклатуру та якість виробництва та послуг населенню міста;
- забезпечення планових надходжень коштів до бюджету міста від приватизації комунального майна.
4. Строк виконання заходів обстеження
Строк виконання повторного відстеження – через рік з дня набрання чинності регуляторного акта, але
не пізніше двох років з дня набрання чинності регуляторного акта, тобто до 05.10.2013 року.
5. Тип відстеження
Дане відстеження є повторним.
6. Методи одержання результатів відстеження
Для одержання повторного відстеження використовувався аналітично-статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність,
а також способи одержання даних
Програмою приватизації передбачена щоквартальна підготовка органом приватизації звітів про хід та
результати приватизації: про стан виконання Програми приватизації,суму надходжень коштів до міського
бюджету від приватизації комунального майна,контроль за виконанням умом договорів купівлі-продажу 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 дозволяє 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.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
Результати реалізації регуляторного акта є сприяння 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
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