
                                                      Україна 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
85300, Донецька область, м. Покровськ, пл. Шибанкова, 11. Тел. (06239) 2-92-40, Факс (06239) 2-40-39 

E-mail: geokr@ukrpost.ua 

 
___________№ ____________                     
 
 

 

 

Звіт 

 про повторне  відстеження результативності  

регуляторного акту «Про затвердження Положення про порядок 

проведення конкурсу з продажу об’єктів комунальної власності» 

затвердженого рішенням виконкому Красноармійської  міської 

ради від 13.11.2013 № 6/32-7. 
 

 

1. Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності 

якого здійснюється: 

 

Рішення Красноармійської міської ради « Про затвердження Положення 

про порядок проведення конкурсу з продажу об’єктів комунальної власності». 

2. Назва виконавця заходів з базового відстеження результативності 

регуляторного акта: 

         Житлово – комунальний відділ Покровської міської ради Донецької 

області. 

3. Цілі прийняття акта: 

Визначення порядку проведення конкурсу з продажу об’єктів 

комунальної власності. 

4. Строк виконання заходів із базового відстеження результативності 

регуляторного акта: 

02.07.2018 по 20.07.2018. 



 

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне): 

Повторне. 

6. Методи одержання результатів відстеження: 

Застосовується виключно статистичний метод для одержання результатів 

повторного відстеження. Для цього регуляторного акта пропонується 

постійний термін дії з визначенням можливості наступного перегляду 

ефективності його дії та можливого внесення до нього змін та доповнень.  

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 

результативність, а також способи одержання даних: 

Актом, результативність якого відстежується, затверджено Положення 

про порядок проведення конкурсу з продажу об’єктів комунальної власності. 

Результат виконання акту дасть змогу вирішити проблему нормативного 

врегулювання процесу проведення конкурсу з продажу об’єктів комунальної 

власності.  

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта: 

- визначення порядку проведення конкурсу з продажу об’єктів 

комунальної власності; 

9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та 

ступеня досягнення визначених цілей: 

Реалізація рішення міської ради «Про затвердження Положення про 

порядок проведення конкурсу з продажу об’єктів комунальної власності» 

дозволило усунути існуючі прогалини у нормативно – правовій базі з питань 

приватизації; забезпечити чіткий та прозорий процес роботи комісії. 

Показники результативності регуляторного акта не виражені в кількісній 

формі, що не дає можливості обчислення розмірів тієї чи іншої вигоди або 

витрати.   

 

 

 

 

Начальник ЖКВ                                                       Юзипович О.В.   
 

 


