
ЗВІТ 
про повторне відстеження результативності регуляторного акта 

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

дата його прийняття та номер 
Рішення Запорізької міської ради від 26.06.2012р. № 37 «Про внесення змін до рішення міської ради від 

27.07.2011 № 16 «Про затвердження розмірів орендної плати за земельні ділянки певного функціонального 
призначення у м. Запоріжжя» 

 
2. Назва виконавця заходів з відстеження 

Виконавцем заходів повторного відстеження є Управління з питань земельних відносин Запорізької 
міської ради. 
 

3. Цілі прийняття акта 
Прийнятий запропонований регуляторний акт передбачає вирішення наступних цілей: 
- встановлення соціально - справедливих розмірів орендної плати за земельні ділянки; 
- забезпечення ефективного використання земельного фонду міста в інтересах територіальної громади 

міста; 
- збільшення надходжень до загального фонду міського бюджету за рахунок перегляду розміру ставок 

за оренду землі та направлення додаткових коштів на соціальний розвиток міста; 
- забезпечення більш повного обліку земель, їх власників і користувачів, раціонального та ефективного 

використання земельних ділянок; 
- можливість вирішення питань оренди землі на території міста в межах чинного законодавства України. 

 
4. Строк виконання заходів з відстеження 

Строк виконання заходів з відстеження складає один рік з моменту набрання чинності регуляторного 
акта. 
 

5. Тип відстеження 
Дане відстеження є повторним. 

 
6. Методи одержання результатів відстеження 

Для проведення повторного відстеження використовувався аналітично-статистичний метод. 
 

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, щорічно на основі даних Управління з питань земельних 
відносин про облік договорів оренди землі, які надійшли до Управління для подальшого укладення та сум 
орендної плати, яку сплачуватимуть орендарі після укладення договорів оренди землі та додаткових угод про 
збільшення розміру орендної плати за землю. 
 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
З моменту набрання чинності рішенням Запорізької міської ради від 26.06.2012р. № 37 «Про внесення 

змін до рішення міської ради від 27.07.2011 № 16 «Про затвердження розмірів орендної плати за земельні 
ділянки певного функціонального призначення у м. Запоріжжя», а саме з01.01.2013 на по теперішній час 
Управлінням з питань земельних відносин було надіслано 97 додаткових договорів про внесення змін до розміру 
орендної платина адреси орендарів для їх підписання. На теперішній час підписано 25 додаткових договорів. 
Обсяг додаткових річних надходжень згідно підписаних додаткових договорів за новими ставками орендної 
плати у 2013 році склав 828139,16 грн. 

Таким чином, регуляторний акт позитивно впливає на взаємодію органів місцевого самоврядування з 
орендарями щодо врегулювання розміру орендної плати за земельні ділянки певного функціонального 
призначення та передбачає збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок впорядкування договірних 
відносин та збільшення розміру орендної плати. 
 

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради                                                                                              С.М. 
Гладченко 

 


