ЗВІТ
про періодичне відстеження результативності регуляторного акта
1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується,
дата його прийняття та номер
Рішення Запорізької міської ради від 05.11.2014р. №37 «Про затвердження
Регламенту міської ради по розгляду заяв громадян та юридичних осіб з питань
оформлення земельних ділянок у місті Запоріжжі».
2. Назва виконавця заходів з відстеження
Виконавцем заходів періодичного відстеження є управління з питань
земельних відносин Запорізької міської ради.
3. Цілі прийняття акта
Регламентація правових та організаційних відносин громад України та
посадових осіб місцевого самоврядування. Встановлення порядку та процедури
розгляду, а також прийняття рішень по заявам громадян та юридичних осіб щодо
оформлення земельних ділянок у місті Запоріжжі.
4. Строк виконання заходів з відстеження
Строк виконання заходів з відстеження складає з 26.12.2018 по теперішній
час.
5. Тип відстеження
Дане відстеження є періодичним.
6. Методи одержання результатів відстеження
Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється щорічно на
основі даних управління з питань земельних відносин міської ради шляхом
проведення аналізу кількості заяв, які надійшли від громадян та юридичних осіб
щодо врегулювання питань земельних відносин у межах міста Запоріжжя та які
розглянуті на черговій сесії Запорізької міської ради протягом певного періоду
часу.
7. Данні та припущення, на основі яких відстежувалася результативність,
а також способи одержання даних
Дані про результативність отримуються управлінням з питань земельних
відносин міської ради шляхом накопичення інформації про кількість прийнятих на
сесії Запорізької міської ради рішень щодо питань земельних відносин.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
З 26.42.2018 по теперішній час кількість рішень Запорізької міської ради
розглянутих на сесії міської ради, що стосуються питань земельних відносин
складає 3212 рішень.
З прийняттям Рішення Запорізької міської ради від 05.11.2014р. №37 «Про
затвердження Регламенту міської ради по розгляду заяв громадян та юридичних

осіб з питань оформлення земельних ділянок у місті Запоріжжі» управлінням з
питань земельних відносин Запорізької міської ради було досягнуто можливість
забезпечення ефективного, своєчасного проведення процедури оформлення
земельних ділянок, а також обізнаність громадян та юридичних осіб з процедурою
оформлення земельних ділянок міста Запоріжжя, що зменшує кількість скарг щодо
проведення відповідно процедури.
9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акту та ступеня
досягнення визначених цілей
Регуляторний акт позитивно впливає на взаємодію органів місцевого
самоврядування з громадянами та юридичними особами у сфері раціонального та
ефективного використання земельних ресурсів міста Запоріжжя.

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради

