
Звіт про результати періодичного відстеження 

регуляторного акта: 

«Про внесення змін до Положення про порядок залучення коштів 

замовників будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно-

транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь, затвердженого 

рішенням сесії Ірпінської міської ради від 06.11.2014р. №4146-60-VI» (зі 

змінами від 26.03.2015р. №4851-68-VI)  
 

На виконання статей 10, 37 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Фінансове управління 

Ірпінської міської ради здійснило періодичне відстеження результативності 

регуляторних актів з метою досягнення цими актами визначених цілей. 

Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів 

проводились з урахуванням положень Методики відстеження результативності 

регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 

11.03.2004 №308. 

 

Виконавець заходів відстеження: відділ економіки виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради  

Цілі прийняття акту: 

Основними завданнями є залучення коштів замовників на створення і розвиток 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Ірпінь, удосконалення 

взаємовідносин органів місцевого самоврядування та замовників  та забезпечення 

вимог чинного законодавства.  

Вид та назва регуляторних актів:  «Про внесення змін до Положення про 

порядок залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури на розвиток 

інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь, затвердженого 

рішенням сесії Ірпінської міської ради від 06.11.2014р. №4146-60-VI» (зі змінами 

від 26.03.2015р. №4851-68-VI) 

Строк виконання заходів з відстеження: відстеження результативності 

зазначеного рішення здійснюється з 01.02.2019 року по 01.03.2019 року. 

Тип відстеження: Періодичне 

Методи одержання результатів відстеження: статистичний. 

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а 

також способи одержання даних.  

Досягнення встановлених цілей регуляторного акту можливо через 

обґрунтовану мотивацію суб’єктів господарювання, які здійснюють 

підприємницьку діяльність, виконувати визначений цим регуляторним актом 

Порядок залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури на 

розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м.Ірпінь. 

Відстеження результативності цього регуляторного акта є кількісні показники про 

укладені договори про залучення коштів на розвиток інженерно-транспортної і 

соціальної інфраструктури м.Ірпінь та інвестиційних договорів, в тому числі 

додаткових угод до них, та показники надходжень до міського бюджету сплати по 

цих договорах. 

 



 

Оцінка результатів реалізації регуляторних актів 

Цей регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, 

результати його положень мають позитивну динаміку, є ефективними, доцільними 

та доступними. 

Даним регуляторним актом досягнуто визначені цілі, а його реалізація 

забезпечила прозорий організаційно – економічний механізм визначення пайової 

участі замовників будівництва у створенні інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури по м.Ірпінь. 

 

 

В.о. міського голови - 

секретар ради                                                                                               А.В. Попсуй 

 

 
 

Демченко С.А. 

т. 60-409 

 

Роки 

Кількість укладених договорів в 

тому числі укладених до них 

додаткових угод 

Надходження коштів замовників 

пайової участі на розвиток 

інженерно-транспортної і соціальної 

інфраструктури, тис.грн. 

2011 42 2879,03 

2012 69 5841,3 

2013 26 5743,3 

2014 22 5380,8 

2015 111 5448,37 

2016 148 11919,82 

2017 109 10930,59 

2018 76 54797,14 


