ЗВІТ
про періодичне відстеження результативності регуляторного акта
Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його
прийняття та номер
Рішення Запорізької міської ради від 18.05.2011 №35 «Про затвердження зразку
договору оренди землі у м. Запоріжжі».
Назва виконавця заходів з відстеження
Виконавцем заходів періодичного відстеження є управління з питань земельних
відносин Запорізької міської ради.
Цілі прийняття акта
Конкретизація відносин орендаря та орендодавця, що виникають при укладенні
договорів оренди землі, активізація та прискорення роботи по укладенню договорів оренди
землі, поповнення місцевого бюджету завдяки конкретизації порядку нарахування та сплати
орендарями орендної плати за землю за договорами оренди землі.
Строк виконання заходів з відстеження
Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються раз на
кожні 3 роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження
результативності цього акта.
Тип відстеження
Дане відстеження є періодичним.
Методи одержання результатів відстеження
Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється щорічно на основі
даних управління з питань земельних відносин на підставі даних про облік договорів оренди
землі, які надійшли до управління для подальшого укладення договорів оренди землі.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також
способи одержання даних
Дані про результативність отримуються управлінням з питань земельних відносин
шляхом накопичення протягом року інформації про кількість договорів оренди землі, які
надійшли до управління для подальшого укладення договорів оренди землі.
Кількісні та якісні значення показників результативності акта
З моменту вступу в дію рішення від 18.05.2011 №35 «Про затвердження зразку
договору оренди землі у м. Запоріжжі» до управління з питань земельних відносин міської
ради для підписання надійшло 2262 договори оренди землі Таким чином, регуляторний акт
позитивно вплинув на взаємодію органів місцевого самоврядування з орендарями землі та
досягнуто ціль, яка покладалась на регуляторний акт при його затвердженні.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення
визначених цілей
Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати
реалізації його положень мають позитивну динаміку, однак наразі він потребує змін, у зв'язку
з численними змінами у законодавстві.
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