
1.

звiт про повторне вiдстежешня результативностi реryляторного акту:

рiшепняЛюботинськоiмiськоiралиХаркiвськоiобластi

кПро затвердження Положення про порядок викупу земельних дiлlянок пiд об'ектами

-_-__-^ ття тепитопiт птобо. " ди та Положення про конкуРСНИйнерухомого майна на територii Люботинськоi MicbKor ра

вiдбiр суб'сктiв оцiночноi дiяльностi у сферi оцiнки землi > вiд 28.09.2010 Ns б00

рiшення Люботинськоi MicbkoT рали Харкiвськоi областi <про затвердження Положення

про порядок вику11у земельних дr-"оп пiд об'ектаIчIи нерухомого майна на територii

ЛюботинСькоi MicbKoi ради та Положення про конкурсниt вiдбiр суб'ектiв оцiнощrоi

дiяльностi у сферi оцiнки землi>> вiд 28.09.2010 Jrгs 600

2. виконавець заходiв з вiдстеження: вiддiл земельних вiдносин ВИКОНЕIВЧОГО KoMiTeTY

Люботинськоi MicbKoi ради

3. Щiлi прийняття акту: Приведення реryляторного акту у вiдповiднiсть з нормап{и

чинногО законодавства, виконанЕя u"*o. ст.ст.7, 10 Закону Украiни кПро оцiнку майна,

мйнових прав та професiИну очiночну лiяльнiсть в УкраТнil>, забезпеченнrI прозоростi у
вiдносинах влади та бiзнесу.

4. Строк виконання заходiв з вiдстеження: 01.01.2021-01.0|,2022

5. Тип вiдстеженпя: повторне

б.Методи одержання результатiв вiдстеження: обробка та алrалiз iнформачii

7. Щанi та приIryщення, на ocHoBi яких вiдстежувалась результативнiсть, а також

способИ одержаннЯ даних: вiдстеженнЯ результатИвностi цьогО регуJUIторного акту

здiйснювалось на пiдставi кiлькiсних показникiв

8. Кiлькiснi та якiснi значення показникiв результативностi аrсry

За перiоЛ вiдстежеНня дii регуляторНого акта було проведено дев'ять_ конкурс з вiдбору

суб'ектiв оцiночноi дiял"нЪстi дJUI проведення незалежноi оцiнки об'сктiв комунальноi

форми власностi.

9. Оцiнка результатiв реалiзацii реryляторного акта та ступеня досягненЕя

визначення цiлей:

проведення оцiнки майна с обов'язковою у рядi випадкiв, у т.ч. продажу майна, що е У
комуншrьнiй впасностi. При цьому, органи мiсцевого сutмоврядувtlння вистуtlzlють

зtlI\dовникаNIи проведення такоi оцiнки майна шJIяхом укладаЕня договорiв з суб'ектами

оцiночнот дiяльностi - суб'ектами господарювання, визначеними на конкурсних засадах у
порядку, встаIIовленому законодавством. ,Щiючий регуJUIторний акт визначае IIорядок

оцirп" майна, що е комунаJIьною власнiстю. Положення про конкурсний вiдбiр суб'ектiв

оцiночноi дiяльностi - Ьуб'ектiв господарювання забезпечуе реryлювання вiдносин мiж

уповноваженим органом i суб'ектiв оцiночноi дiяльностi. 'n..

Начальник вiддiлу земельних вiдносин Олександр ЛИЧКАНЪ
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