
ЗВІТ 

   про базове  відстеження результативності регуляторного акта 

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його 

прийняття та номер 

Рішення Запорізької міської ради від 30.06.2015р. №6 «Про встановлення податку на 

майно (в частині плати за землю)» (зі змінами внесеними рішеннями міської ради від 28.02.2017 

№93, від 20.12.2017 №58). 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 

Виконавцем заходів базового відстеження є управління з питань земельних відносин 

Запорізької міської ради. 

3. Цілі прийняття акта 

 Створення рівних умов конкуренції, збільшення надходжень до місцевого бюджету, 

приведення умов договорів оренди землі відповідно до вимог чинного законодавства. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

Строк  виконання  заходів з відстеження з жовтня 2016 по червень 2019. 

 

5. Тип відстеження 

 Дане відстеження є базовим. 

    

6. Методи одержання результатів відстеження 

Одержання результатів відстеження здійснюється за допомогою аналізу статистичних 

даних – підготовка запитів до управління  з питань земельних відносин Запорізької міської ради, 

ДФС тощо. 

 

7. Данні та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також 

способи одержання даних 

 Дані про результативність отримуються управлінням з питань земельних відносин шляхом 

проведення аналізу надходжень до місцевого бюджету земельного податку та від оренди землі. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

 У якості визначення результативності запропонованого регуляторного акту пропонуються 

наступні показники: 

 - рівень надходження до міського бюджету орендної плати за землю та земельного 

податку; 

 - відсутність скарг від суб’єктів господарювання (громадян) щодо невпорядкованості 

ставок орендної плати за землю та земельного податку; 

 - кількість укладених договорів оренди земельних ділянок з можливими орендарями; 

 - рівень поінформованості суб’єктів господарювання, громадян. 

 Протягом жовтня 2016 по червень 2019  на адресу міської ради надійшло ряд звернень 

щодо реалізації рішення міської ради від 30.06.2015р. №6 «Про встановлення податку на майно 

(в частині плати за землю)» (зі змінами внесеними рішеннями міської ради від 28.02.2017 №93, 

від 20.12.2017 №58), укладено 570 додаткових угод на збільшення розміру орендної плати та 515 

договорів оренди землі. 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених 

цілей 

 Прийняте рішення надасть змогу збільшити  надходження  до  місцевого  бюджету, 

створення  рівних умов конкуренції та визначеність відповідно розміру орендної плати та 

земельного податку.  

 

 


