ЗВІТ
про результати періодичного відстеження результативності регуляторного акту рішення від 26.06.2013 № 30 «Про створення комісії по визначенню та відшкодуванню збитків
власників землі та землекористувачів» (зі змінами).
м. Запоріжжя

«____»_________2021

Цей звіт підготовлений на виконання Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в порядку, визначеному Методикою
відстеження результативності регуляторного акта, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 11.03.2004 №308 (зі змінами).
1. Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується, дата
його прийняття та номер
2. рішення від 26.06.2013 № 30 «Про створення комісії по визначенню та відшкодуванню
збитків власників землі та землекористувачів» (зі змінами).
3. Назва виконавця заходів з відстеження
Виконавцем заходів періодичного відстеження є Управління з питань земельних
відносин Запорізької міської ради.
4. Цілі прийняття акту
Метою прийняття регуляторного акту є вирішення наступних цілей:
- приведення земельних правовідносин на території міста Запоріжжя у відповідність до
норм чинного законодавства України та врахуванням актуальної судової практики.
5. Строк виконання заходів з відстеження
Заходи з відстеження результативності визначеного регуляторного акту проводились у
термін з 26.06.2013 по теперішній час.
6. Тип відстеження
Дане відстеження є періодичне.
7. 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.
8. 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, а також
надходжень до міського бюджету.
9. Кількісні та якісні значення показників результативності акту
Враховуючи зміни у законодавстві та сталу судову практику зазначене рішення є
тривалий час недіючим та таким, що втратило чинність.
10. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення
визначених цілей
У зв’язку із вищевикладеним, пропонуємо скасування даного регуляторного акту, з метою
дотримання норм чинного законодавства України.
Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради

Р.О. Таран

