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  Завідувачу відділу по роботі із 
  засобами масової інформації  

  
  Якуніну С. В. 
Про розміщення у засобах  
масової інформації матеріалу 
 

        
 Звертаємося до Вас із проханням опублікувати у віснику Кіровоградської 
міської ради «Вечірня газета» та на сайті міської ради в розділі регуляторна 
політика (відстеження результативності) звіт про повторне відстеження 
результативності регуляторного акту – рішення Кіровоградської міської ради 
від 30.12.2014 року № 3872 «Про затвердження Положення про конкурсний 
відбір суб'єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової 
оцінки земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна». 
  
Додаток на 1 арк. в 1 прим. 
 
 
 
Начальник управління                           Р. Владов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Манзюк 32 29 74  

 



Звіт 
про повторне відстеження результативності регуляторного акту – рішення 
Кіровоградської міської ради від 30.12.2014 року № 3872 «Про затвердження 

Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності для проведення 
експертної грошової оцінки земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти 

нерухомого майна» 
 

На виконання ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності» та згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 
№ 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження 
результативності регуляторного акта» здійснено відстеження результативності рішення  44 
сесії рішення Кіровоградської міської ради 6-го скликання від 30.12.2014 року № 3872 «Про 
затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності для 
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти 
нерухомого майна». 
1. Назва регуляторного акта: рішення 44 сесії Кіровоградської міської ради 6-го скликання 
від 30.12.2014 року № 3872 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів 
оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, на яких 
розташовані об’єкти нерухомого майна» (далі - Положення). 
2. Мета прийняття регуляторного акту: основною метою прийняття цього регуляторного 
акту є впорядкування відбору суб'єктів для здійснення оцінки вартості земельної ділянки 
комунальної власності з метою її подальшого продажу, в порядку встановленому Земельним 
кодексом України та Законом України «Про оцінку земель», постановою Кабінету міністрів 
України від 22.04.2009 № 381 «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з 
розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної чи комунальної 
власності». 
4. Виконавець заходів з відстеження результативності: Управління земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища Кіровоградської міської ради. 
4. Строк виконання заходів з відстеження: з 20 лютого по 30 березня 2016 року. 
5. Тип відстеження: повторне. 
6. Метод одержання результатів відстеження: для проведення повторного відстеження 
використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження. 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи 
одержання даних: результати 15 засідань комісії з відбору суб'єктів оціночної діяльності для 
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти 
нерухомого майна. 
8. Кількісні значення показників результативності акту: за період діяльності комісії 
здійснено відбір 7 суб'єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки 
земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна. 
9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акту та ступеня визначеної 
мети: прийняттям даного регуляторного акту досягнуто своєї мети, а саме: впорядковано 
відбір суб'єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних 
ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна.  
 
 
 
Начальник управління                 Р. Владов 
 


