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 26.06.2013р. №30 «Про створення комісії по
визначенню та відшкодуванню збитків власників землі та землекористувачів» (зі змінами,
внесеними рішенням Запорізької міської ради від 20.08.2013 №24).
2. Назва виконавця заходів з відстеження
Виконавцем заходів періодичного відстеження є управління з питань земельних відносин
Запорізької міської ради.
3. Цілі прийняття акта
Метою прийняття регуляторного акту є вирішення наступних цілей:
- забезпечення ефективного використання земельного фонду міста;
- додержання прав власників землі та землекористувачів;
- виконання вимог законодавства України.
4. Строк виконання заходів з відстеження
Строк виконання заходів з відстеження складає шість років з моменту набрання чинності
регуляторного акта.
5. Тип відстеження
Дане відстеження є періодичним.
6. Методи одержання результатів відстеження
Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється один раз на три роки на
основі даних управління з питань земельних відносин міської ради з метою забезпечення
раціонального та ефективного використання земельних ділянок шляхом аналізу офіційної
статистичної інформації щодо призначених комісій та визначення розміру збитків, завданих
власникам землі та землекористувачам, та у подальшому їх стягнення.
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 аналізу офіційної статистичної інформації, що посвідчує факт кількості заявлених
клопотань власником землі або землекористувачем щодо призначення комісії та визначення
розміру збитків, завданих зазначеним особам та у подальшому їх стягненні.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
З моменту вступу в дію рішення від 26.06.2013р. №30 «Про створення комісії по
визначенню та відшкодуванню збитків власників землі та землекористувачів» (зі змінами,
внесеними рішенням Запорізької міської ради від 20.08.2013 №24) та по теперішній час
забезпечується раціональне та ефективне використання земельних ділянок. Даний регуляторний
акт позитивно вплинув на обізнаність власників землі та землекористувачів, реалізовані надані
законодавством права по відшкодуванню збитків у випадку їх завдання та досягнуто ціль, яка
покладалась на регуляторний акт при його затвердженні.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених
цілей
З метою оцінки ступеню досягнення цим регуляторним актом визначених цілей, аналіз
його результативності буде здійснюватись також в подальшому за допомогою періодичного
відстеження.
Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
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