
ЗВІТ 
про повторне відстеження результативності регуляторного акта 

 
Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується,  

дата його прийняття та номер 
Рішення Запорізької міської ради від 26.03.2014р. №13 Про внесення змін до рішення міської ради від 

27.03.2013 №43 «Про створення комісії по визначенню та відшкодуванню збитків у сфері земельних відносин». 
 

Назва виконавця заходів з відстеження 
 Виконавцем заходів повторного відстеження є управління з питань земельних відносин Запорізької 
міської ради. 
 

Цілі прийняття акта 
Регуляторний акт спрямований на створення єдиних організаційно–правових засад визначення розмірів 

збитків, заподіяних внаслідок неоформлення правовстановлюючих документів на землю фізичними та 
юридичними особами, а також їх відшкодування міській раді (поповнення місцевого бюджету). 
 

Строк виконання заходів з відстеження 
Строк з виконання  заходів з відстеження складає один рік з моменту вступу в дію регуляторного акта. 

 
Тип відстеження 

Дане відстеження є повторним. 
 

Методи одержання результатів відстеження 
Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється щорічно на основі  даних  управління  з 

питань земельних відносин  про суми збитків завданих бюджету міста за використання земельних ділянок без 
правовстановлюючих документів тощо та їх відшкодування міській раді. 
 

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 року інформації про суми збитків завданих бюджету міста за використання земельних ділянок без 
правовстановлюючих документів тощо та їх відшкодування міській раді. 
 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
Впродовж року з моменту прийняття зазначеного рішення було затверджено 22 акти про визначення 

розміру збитків на загальну суму 7 403 899,08 грн. 

Підписано 6 договорів про добровільне відшкодування збитків на загальну суму 99338,47 грн., 
відшкодовано 33 416,14 грн. (з них 25 095,87 грн. у 2015 році). 

При відмові добровільно відшкодовувати збитки, завдані міській раді, готуються позови до суду щодо 
примусового стягнення збитків  

Таким чином, регуляторний акт позитивно вплинув на взаємодію органів місцевого самоврядування з 
фізичними та юридичними особами (користувачами земельних ділянок) та досягнуто ціль, яка  покладалась 
на  регуляторний  акт  при  його затвердженні.  
 

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 періодичного відстеження. 
  
Перший заступник міського голови  
з питань діяльності виконавчих органів ради                                                      Д.О. Свіркін 

 


