
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 19.05.2010р. № 90 «Про експертну грошову 
оцінку земельних ділянок державної (крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, 
які підлягають приватизації) та комунальної власності під об’єктами нерухомості, які 
підлягають продажу» 
2. Назва виконавця заходів з відстеження 

Виконавцем заходів повторного відстеження є Управління з питань земельних 

відносин Запорізької міської ради 
3. Цілі прийняття акта 

Поповнення місцевого бюджету та скорочення строків щодо продажу земельних 
ділянок під об’єктами нерухомості 
4. Строк виконання заходів з відстеження 

Строк з виконання заходів з відстеження складає раз на кожні три роки починаючи з 

дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта 
5. Тип відстеження 

Дане відстеження є періодичним 
6. Методи одержання результатів відстеження 

Відстеження результативності регуляторногб акта здійснюється щорічно на основі 
даних Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради про суми 

надходжень від проданих земельних ділянок під об’єктами нерухомості 
7. Данні та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також 

способи одержання даних 

Дані про результативність отримуються Управлінням з питань земельних відносин 
шляхом накопичення протягом терміну дії рішення інформації про суми надходжень до 
бюджету від продажу земельних ділянок під об’єктами нерухомості 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Порівняно з 2009 роком в якому кількість проданих земельних ділянок під об’єктами 
нерухомості склала 5 ділянок, загальною площею 0,4 га, за 2015-2017 роки кількість 
проданих земельних ділянок склала вже 36 ділянок, загальною площею 48,3548 га. 

Надходження коштів від продажу земельних ділянок під об’єктами нерухомості за 
2010-2017 роки складають: 

Рік План, тис.грн. Факт, тис.грн. 

2010 4842,3 7457,1 

2011 4041,5 3787,9 

2012 870,0 733,3 

2013 128,3 314,9 

2014 1724,0 4803,4 

2015 9000,0 25847,2 

2016 3500 3613,4 

2017 3500 2059,2 

 

Таким чином, регуляторний акт позитивно вплинув на взаємодію органів місцевого 
самоврядування з потенційними покупцями землі, які підлягають продажу, та досягнуто ціль, 
яка покладалась на регуляторний акт при його затвердженні. 

Перший заступник міського голови  
з питань діяльності виконавчих органів ради                                               С.М. Мішок 
 
 
 


