ЗВІТ
про результати періодичного відстеження результативності регуляторного акту
1.
Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується, дата його
прийняття та номер
Рішення Запорізької міської ради від 27.03.2013 № 43 «Про створення комісії по визначенню та
відшкодуванню збитків у сфері земельних відносин».
2.
Назва виконавця заходів з відстеження
Виконавцем заходів періодичного відстеження є Управління з питань земельних відносин
Запорізької міської ради.
3.
Цілі прийняття акту
Метою прийняття регуляторного акту є вирішення наступних цілей:
- приведення земельних правовідносин на території міста Запоріжжя у відповідність до
статті 206 Земельного кодексу України. Плата за користування землею буде проведена в
повному обсязі за весь період фактичного користування;
- забезпечення ефективного використання земельного фонду міста в інтересах територіальної
громади міста;

- збільшення надходжень до міського бюджету та направлення додаткових коштів на
соціальний розвиток міста;
- забезпечення більш повного обліку земель, їх власників і користувачів, раціонального
та ефективного використання земельних ділянок.
4.
Строк виконання заходів з відстеження
Заходи з відстеження результативності визначеного регуляторного акту проводились у термін з
27.03.2013 по теперішній час.
5.
Тип відстеження
Дане відстеження є періодичне.
6.
Методи одержання результатів відстеження
Відстеження результативності регуляторного акту здійснюється щорічно на основі даних
управління з питань земельних відносин про суми надходжень від плати за користування
землею за весь період фактичного користування.
7.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також
способи одержання даних
Дані про результативність отримуються Управлінням з питань земельних відносин
Запорізької міської ради шляхом аналізу офіційної статистичної інформації, що посвідчує факт
кількості укладення договорів оренди землі, а також надходжень до міського бюджету за
фактичне користування землею без договорів оренди.
8.
Кількісні та якісні значення показників результативності акту
При подальшій дії цього регуляторного акту очікуються наступні показники результативності:
для органу місцевого самоврядування - позитивний імідж, забезпечення раціонального та
ефективного використання земельних ділянок, забезпечення наповнення міського бюджету та
фінансування соціальних програм міста;
для суб’єктів підприємницької діяльності та громадян - встановлення чіткої процедури
нарахування та стягнення збитків у сфері земельних відносин; передбачуваність дій влади;
прогнозування умов господарювання і заходів відповідальності у випадку їх порушення;
для населення - поліпшення та збільшення фінансування міського господарства за рахунок
додаткових надходжень до бюджету.
9.
Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення
визначених цілей
З метою оцінки ступеню досягнення цим регуляторним актом визначених цілей, аналіз його
результативності буде здійснюватись в подальшому за допомогою періодичних відстежень.
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