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 27.04.2012 № 53 «Про затвердження Порядку
укладання договорів сервітутів та зразку договору сервітуту у м. Запоріжжі».
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:
встановлення земельного сервітуту;
надати можливість зацікавленим особам використовувати суміжні земельні ділянки при
проведення будівництва або реконструкції об'єктів з додержанням всіх вимог чинного
законодавства;
підвищити рівень інформованості підприємств, організацій, фізичних осіб щодо
процедури та складу робіт, пов'язаних із встановленням особистого земельного сервітуту;
зменшити кількість самочинно зайнятих суміжних земельних ділянок.
4. Строк виконання заходів з відстеження
Строк з виконання заходів з відстеження складає три роки 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 на підставі даних про облік договорів
оренди землі, які надійшли до управління для подальшого укладення договорів оренди землі.
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 трьох років інформації про кількість договорів сервітутів, які надійшли до
Управління для подальшого їх укладення.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
З моменту вступу в дію рішення від 27.04.2012 №53 «Про затвердження Порядку
укладання договорів сервітутів та зразку договору сервітуту у м. Запоріжжі» до управління з
питань земельних відносин для підписання надійшло 14 договорів сервітутів. Таким чином,
регуляторний акт позитивно вплинув на взаємодію органів місцевого самоврядування з
орендарями землі та досягнуто ціль, яка покладалась на регуляторний акт при його затвердженні.
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